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إن وعدها باحلرية من منظور ُمس������لّمة 
متعددة األوجه، وتنازلها عن االّدعاء برؤية 
العالم من منظور النجوم، واعتناقها للحالة 
امُلرجة للكائن البشري، وهو يكافح ضّد 
البنى املؤسساتية واملفاهيمية التي تقّيده، 
وعرضها ملس������اعدته عل������ى تفكيك وإعادة 
اخت������راع هذه البنى بحيث ميكنه أن يصبح 
أعظم وأكثر حيوي������ة، باإلضافة إلى جعله 
أقل تعّرضا للتضليل - ال شيء من هذا كان 
بوسعه أن يكون كافيا جلعل البراغماتية ما 

هي عليه اليوم: فلسفة العصر.
العصر  فلس������فة  البراغماتية  أصبحت 
عن طريق االنكماش. فق������د حولتها أيدي 
العدي������د م������ن أنصارها إلى ص������ورة أخرى 
من الش������يخوخة املتنّكرة في زي احلكمة. 
ه������م يعتقدون أنه������م نضج������وا، لكنهم في 

مقدمة

7

فلسفة العصر

»س������يكون التخي������ل واألم������ل 
دليلينا التوأمني«

املؤلف
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يقظة الذات

8

احلقيقة س������قطوا. وكما فقدنا ثقتنا باملش������اريع الكبرى، سواء تلك املتعلقة 
بالنظريات أو بالسياس������ة، مت تلقيننا كي������ف نعيش من دونها بدال من كيفية 
اس������تعادتها وإعادة صياغتها في صورة أش������كال أخ������رى، واعدة أكثر. هذا 
املذهب املتمثل في االنكماش، وفي التراجع إلى خطوط ميكن الدفاع عنها 
بس������هولة أكبر، من الوقوف واالنتظار، ومن الغناء في أغاللنا، هو الفلسفة 
الس������ائدة لعصرنا احلالي، كما ُعبِّر عنه في كتابات األس������اتذة وكذلك في 
مناخ املناقشة العاّمة املثقّفة. والعديد من صياغاتها األكثر تأثيرا تستخدم 

عالمة label »البراغماتية«.
ال يتعل������ق هذا الكتاب بكيفية قراءة مؤلف������ات جيمس)٭( أو ديوي )٭٭(، 
هيدغر)٭٭٭( أو فيتغنشتاين )٭٭٭٭(. لكنه، على أي حال، يبدأ من االفتراض 
أن بع������ض االجتاهات ف������ي تطور األفكار األكثر عمومي������ة املتوافرة لدينا - 
وه������ي االجتاهات التي توص������ف في كثير من األحي������ان بالبراغماتية - قد 
جرى إضعافها، فلس������فيا وكذلك سياسيا، وبهذه الطريقة ُجعلت مستساغة 
أكثر ولكن أقل فائدة. ليس من املتأخر أبدا تغيير املس������ار. وسأعرض هنا 
حّجة لتبرير س������بب القيام بذلك، وكذلك اقتراحا لكيفية عمل ذلك. ليست 
القضية هنا إنقاذ البراغماتية؛ بل متثيل إنسانيتنا وإعالء شأنها. وفي هذا 

السياق، سيكون التخّيل واألمل دليلينا التوأمني.

)٭( James: وليم جيمس )1842 - 1910(؛ فيلسوف وعالم نفس أمريكي، من مطوري الفلسفة 
البراغماتية ]املترجم[.

)٭٭( Dewey: جون ديوي )1859 - 1952(؛ فيلس������وف وعالم نفس أمريكي، ساهم في تطوير 
الفلسفة البراغماتية، وأنشأ مذهبا جديدا يعرف بالوسائلية instrumentalism ]املترجم[.

)٭٭٭( Heidegger: مارت������ن هيدغ������ر )1889 - 1976(؛ فيلس������وف أملاني يعد من أبرز ممثلي 
الفلسفة الوجودية ]املترجم[.

)٭٭٭٭( Wittgenstein: لودفيغ فيتغنش������تاين )1889 - 1951(؛ فيلسوف إجنليزي من أصل 
منساوي، ُعني بدراسة الفلسفة الرياضية وفلسفة اللغة ]املترجم[.
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نحن نستيقظ في عالم متمّيز: ليس 
مجرد العالم الطبيعي الذي نس������كنه، بل 
عالم املؤسس������ات واملمارسات، مبا فيها 
املمارسات االس������تطرادية، التي ال تزال 
س������ائدة حولنا. وف������ي جمي������ع األحوال، 
تقف هذه املمارس������ات بيننا وبني اإلطار 
املرجع������ي املطلق، أي املنظر كما يُرى من 
أعلى، م������ن موضع األفضلّية الذي تتمتع 

به النجوم.
وعل������ى أي ح������ال، نحن نتع������رف على 
أنفسنا دائما، س������واء كأفراد وفي توافق 
م������ع اآلخري������ن، أو كمص������ادر للمبادرات 
التي قد تقاوم البنى الراس������خة للتنظيم 
واملعتقدات. ماذا عس������اه أن يكون موقفنا 
جتاه مثل هذه البنى من التنظيم الراسخ 
واملعتق������دات املش������تركة؟ ه������ل يج������ب أن 

1

خيارات مرفوضة

»نحن وأعمالنا منثل البداية، 
وما يتبقى هو البقية«

املؤلف

9
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يقظة  الذات

10

نستس������لم لها ونحاول اس������تخالص أفضل ما فيها، واستغالل أقصى ما 
ميكننا - مهتدين بالضوء الذي تزودنا به هي نفس������ها - من احتماالتها 
اخلفية للتحّول، أم هل يجب أن نس������عى إلى ترس������يخ موقف ميكننا من 

خالله احلكم بإدانتها.
ليس هناك س������ؤال يجيء أكثر طبيعية، عندم������ا نفكر ونحن متحررون 
)ولو قليال(، من السعي وراء األهداف املباشرة في السياق اآلني. ليس ثمة 
سؤال يجيء أكثر طبيعية ألن التفكير وأنت على بُعد مسافة ما من ضغوط 
األعمال املُِلحة هو نفسه التصّرف وكأن عالقتنا بالبنى التي جندها حولنا 
منفتح������ة على ضرب من املقاومة، كأن بوس������عنا التفري������ق بينها وبيننا، وأن 
نسأل عما ميكننا فعله حيالها. تكمن األجوبة التي ُقدمت عن هذا السؤال 
في تاريخ الفلس������فة ضمن عدد صغير من البدائل؛ فقد كانت هناك أربعة 

خيارات رئيسية.
متّثل اخليار األول في االعتقاد بالوصول إلى نظام أكثر واقعية وعمقا، 
واملس������تتر خلف ما يتجاوز بكثير حدود البنى الراسخة للمجتمع والثقافة، 
وما يتخط������ى حتى املعتقدات واملدركات الش������ائعة. وينط������وي هذا النظام 
األعلى على كل من احلقيقة والقيمة: فمن املمكن أن ينتج في الوقت نفسه 
الصميم األعمق للحقيقة، واملص������در الذي ينتج عنه وحده قاعدة ينتهجها 
املرء لكي يعيش حياته على نحو معنّي. أما كّل ما عدا ذلك فال يعدو كونه 

ُعرفا convention أو وهما مبهما.
بيد أن الوصول إلى هذه احلقيقة العليا يتطلّب وقفة، ويجب أن تُس������رع 
هذه الوقفة عادة ببعض األس������ى الساحق للقلب، مما يقّوض ارتباطنا بعالم 

الظالل ويفتح الطريق أمام ارتقائنا إلى رؤية احلالة احلقيقية.
وإذا متكّن������ا من الولوج إلى هذه احلقيقة الس������امية من خالل مخّطط 
الرحل������ة املالئم للتدمير الذاتي وإعادة التوجيه، فس������نمتلك معيارا ميكننا 
م������ن خالله احلكم على البنى الراس������خة، وإجبارها على االلتزام بالنموذج 
املس������تبطن. يتمث������ل املنتج املمّيز لهذا اإلصالح في تنظي������م متواز ومتبادل 
ل������كل من املجتمع والذات، حيث تتخذ كّل قوة داخل املجتمع وداخل الذات 

مكانها الصحيح.
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في تاريخ الفلسفة الغربية، نربط بني هذا التوجيه وأفالطون )٭( بقوة. 
والواق������ع أن هذا كان النم������ط املهيمن من الطموح الفلس������في طوال معظم 
فترات تاريخ العالم. وكثير ممن أعلنوا نهاية الس������عي وراء احلقيقة الكامنة 
الواضعة للمعاي���ير ل����م يفعل���وا أكث����ر من اس������تئناف���ه حت���ت أسم��اء أخرى. 
وال عجب أنهم كانوا يعتمدون عادة على  البنية نفسها من اإلحباط والتحويل 

التي أدت دورا بالغ األهمية في تشكيل اآلراء التي يقّرون بإنكارها.
بيد أن االّدعاءات املميزة لهذه النزعة األولى في التاريخ العاملي للفلسفة 
كان������ت قاصرة في مواجهة اعتراض م������زدوج، فهي تتطلب منا خفض قيمة 
devalue حقيقة وس������لطة املمارس������ات واملعتقدات الراسخة على أساس 
أفكار شخص ما: أي االفتراضات التأملية ملعلّم فلسفي بعينه. وهي تُلزمنا 
بأن نغّير حياتنا ومجتمعاتنا بناء على اقتناع تأملي، من دون أن يكون لدينا 

أّي فهم مفّصل للقيود التحّولية والفرص التحّولية.
أم������ا اخلي������ار الثاني فقد متّثل ف������ي التخلي عن الس������عي وراء احلقيقة 
البسيطة والعميقة ملصلحة التراجع إلى حدود العالم اإلنساني: أي جتاربنا 
احملورية لفهم العالم، وإرضاء بعضنا بعضا، ومتّني الس������عادة. تستند مثل 
هذه التجارب إلى بعض االفتراضات املس������بقة، والتي ال نستطيع من دونها 
إدراك الفهم، أو االلتزام، أو األمل في الس������عادة. وبعد أن اس������تنتجنا هذه 
االفتراضات املس������بقة حول إنس������انيتنا من وحي جتربتن������ا، ميكننا إذن أن 
نس������تخدمها في احلكم على ه������ذه التجربة وإع������ادة صياغتها. يبقى نظام 
االفتراض������ات املس������ّبقة ثابتا ويزّودن������ا مبنظور ميكننا م������ن خالله مواجهة 

املؤسسات، واملمارسات، واملعتقدات الراسخة وكذلك إصالحها.
نحن نربط بني هذه الطريقة من التفكير الفلسفي وكانط )٭٭(، على 
الرغم من أنه كان لها مظاهر أخرى عديدة في تاريخ الفلس������فة الغربية 
وغير الغربية. فخطوتها التمهيدية احلاس������مة - وهي التي تتشارك فيها 
م������ع البراغماتية - تتمثل في التخلي عن منظور النجوم، فاإلنس������ان هو 
)٭( Plato: أفالط������ون )428 - 347 ق. م.(؛ فيلس������وف إغريقي، يعد هو وس������قراط وأرس������طو 

واضعي األسس الفلسفية للثقافة الغربية ]املترجم[.
)٭٭( Kant: عمانوئي������ل كان������ط )1724 - 1804(؛ فيلس������وف أملاني قال إن العقل البش������ري ال 

يستطيع إدراك سوى الظواهر ]املترجم[.
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املقي������اس؛ إذ لي������س لدينا مقي������اس غيره. وعلى أي ح������ال، لم تنجح هذه 
الطريقة ف������ي محاولتها فصل االفتراضات املس������بقة الثابت������ة عن املاّدة 
التاريخي������ة املتغّيرة الت������ي تتحدث عنها: أي م������ادة املجتمعات والثقافات 
احلقيقية التي نعيش فيها؛ فإّما أن هذه االفتراضات املسبقة متتلك من 
احملت������وى أكثر مما يلزم لكي تكون ثابت������ة، أو أن لديها محتوى أقل بكثير 
مم������ا ميّكنها من توجي������ه أعمالنا الفردية واجلماعي������ة. ولم يعد بإمكاننا 
أن نفص������ل وجهات نظرنا حول مصادر االلت������زام األخالقي واالجتماعي 
عن محتوى مثلنا العليا الش������خصية واالجتماعية، غير أّننا نستطيع إزالة 
االلتب������اس بني املقولتني )٭( الش������كليتني لالحتم������ال والضرورة وبني مادة 

.cosmological معتقداتنا الكوزمولوجية
تتحول فكرة اإلطار الثابت والواضع للمعايير إلى مجرد نس������خة أخرى 
م������ن محاولة الرؤي������ة بعيني الله، حتى إذا كنا نرى أنفس������نا بهاتني العينني. 
وللمفارق������ة، فهي تُنك������ر بالتحديد ما هو أكثر رباني������ة godlike فيما يتعلق 
بقدرتنا التدريجية على التفكير مجّددا وإعادة صياغة كل من مالمح حالتنا، 
مب������ا فيها تلك املالمح التي أُغرينا إلدراجها ضمن الفرضيات الثابتة. نحن 

كائنات تاريخية بأكثر مما يرغب هذا املذهب في السماح به.
من ه������ذا اإلدراك ينش������أ ثالث اخلي������ارات الثقافية الرئيس������ية التي 
يطرحها علينا تاريخ أفكارنا ومواقفنا حول البنى املؤسساتية واملفاهيمية 
التي جندها راس������خة حولنا. وفقا لهذه املقاربة، متّثل هذه البنى أحداثا 
ضم������ن تاريخ ما، تاري������خ بنائنا لذواتنا الفردي������ة واجلماعية. وهي أمثلة 
على ضروب م������ن الوعي أو على التنظيم االجتماعي واالقتصادي، تعمل 
القوى ش������به القانونية Law-like على الدف������ع قدما بنجاح هذه األنظمة 

من التنظيم أو الوعي. 
إن تاريخ التعاقب، الذي يبل������غ ذروته في احلل النهائي للتناقضات أو 
التحّقق النهائي لإلنس������انية، يزّود املعي������ار الوحيد الذي ميكننا من خالله 
أن نحكم على مؤسساتنا وثقافاتنا. وحده تخّيل التعاقب الكامل والشعور 
)٭( Categories املق������والت - ف������ي املنطق - هي األبواب األساس������ية التي تن������درج حتتها جميع 
أفكارنا عن احلياة، وقد جعلها أرسطو عشرة، أهمها: اجلوهر، والكم، والكيف، واملكان، والزمان، 

والوضع، واحلالة ]املترجم[.
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الس������بقي presentiment بغايت������ه النهائية يزّودنا باملعرفة الس������امية التي 
ميكننا من خاللها إدراك حقيقة ظروفنا اآلنية بوضعها في هذا الس������ياق 

األكبر والشامل.
ه������ذا هو اخليار الذي جنده متحققا في فلس������فة هيغل )٭( وكذلك في 
العديد من النظريات االجتماعية الطموحة للقرنني التاسع عشر والعشرين، 
وهو مشروع متناقض. نحن نثير التخّيل واإلرادة التحّوليني من خالل وضع 
التاري������خ إلى جانبهما، وبع������د ذلك نعيدهما إلى النوم باقت������راح أّن التاريخ 
املقّدر سلفا يقوم بعملهما نيابة عنهما. تّدعي هذه النظرية لنفسها بصيرة 
ممّي������زة بالنظر إلى الوراء من موضع األفضلّية للنهاية املتوّقعة، وكذا إبعاد 

.agent نفسها من املنظور املضطرب واخلطر للعامل
أما اخليار الرابع - واملتمثل في براغماتية منكمشة - فيتمثل ببساطة 
في التخلّي عن محاولة أن جند فيما فوق أو ما وراء املجتمعات والثقافات 
الت������ي نتعامل معه������ا مكانا ميكننا م������ن خالله أن نحكم على مؤسس������اتها، 
وممارس������اتها، ومداوالته������ا. كّل ما لدينا هو العالم كما نعايش������ه، مع كل ما 
ميك������ن للذاكرة والتخيل أن يقدماه لتضخيم جتربتنا. نحن نحّدد أّي أجزاء 
جتربتنا ميتلك القيمة الكبرى، وأيها يس������تحّق التخلص منه. وفي استدامة 

القوى املتعارضة والنزعات املتضاربة جند فرصا للتحّول وسط التقييد.
من تضمينات وجهة النظر هذه جند أنها حترمنا من التوجيه واإلرشاد 
حول االجّتاه الذي ميكننا أن نس������لكه لتحقيق مش������اريعنا املتعلقة بالتحدي 
والتغيي������ر. ف������كّل ما ميكننا فعله ه������و اّتباع التلقينات الت������ي نعتبرها ذواتنا 
األفض������ل أو اندفاع ما نعلم أنه أقوى رغباتنا. ما هذا الذي نعتقد أّننا نراه 
عندم������ا ننظر إلى ما وراء الترتيبات الراس������خة واملعتقدات التي تُس������ن من 
حولنا. هل ُخدعنا لكي نعتقد أّننا نستطيع من حني إلى آخر إحداث تغيير 

جذري في العوالم التي جند فيها أنفسنا؟
هن������اك نتيجة أخرى لهذا املوقف، وتتمثل في اس������تبعاد احتمال أّننا 
قد نتمكن من حتويل طبيعة عالقتنا بالعوالم االجتماعية والثقافية التي 
نقطنه������ا بدال من مجرد إحداث تغيير تدريج������ي، في محتوى الترتيبات 
)٭( Hegel: ج������ورج فلهل������م هيغ������ل )1770 - 1831(؛ فيلس������وف أملان������ي - صاح������ب النظرية 

الدياليكتيكية أو اجلدلية ]املترجم[.
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واملعتق������دات الت������ي تش������ّكلها. وهذه وجه������ة نظر مغلوطة، فاملؤسس������ات 
واملعتقدات ليس������ت مثل األش������ياء الطبيعية، والتي تفرض نفس������ها على 
وعين������ا بقوتها امللّحة وتذّكرنا بأّنن������ا ولدنا في عالم ليس ملكنا. وما هي 
إال إرادة مجّم������دة وصراع ُمنقطع، أي البقاي������ا املتبلورة نتيجة لتعليق أو 

احتواء مساعينا.
ونتيجة لذلك، فإن بنى املجتمع والثقافة ال توجد مطلقا بصورة أحادية 
املعن������ى univocally، أو بطريقة واحدة فقط، م������ع درجة واحدة فقط من 
الق������وة. فهي توجد، بصورة أو بأخرى، في درجات. وقد تكون مرّتبة بحيث 
حتجب نفس������ها بقدر املس������تطاع عن التحدي والتغيير. وس������نعايش حينئذ 
تطويال للمسافة بني اخلطوات العادية التي نقوم بها ضمن اإلطار الراسخ 
واخلطوات االستثنائية التي نقوم من خاللها بتغييره، وستكون نتيجة ذلك 
تطبيع الس������ياق االجتماع������ي والثقافي حلياتنا، وإخض������اع اإلرادة والتخّيل 

التحّوليني لتأثير ِسحر ما.
وب������دال من ذلك، على أي ح������ال، قد تكون مجتمعاتن������ا وثقافاتنا مرّتبة 
بحيث تس������ّهل وتنّظم مراجعته������ا التجريبية التدريجية اخلاصة، وس������نقوم 
حينئذ بتقصير املسافة بني اخلطوات الروتينية ضمن إطار ما، واخلطوات 
االس������تثنائية ح������ول ذلك اإلطار، وس������نعايش هذا األخير كامتداد مباش������ر 
ومتكرر لألول. ونتيجة ذلك فنحن نفس������د طبيعة املجتمع والثقافة، فنقوم 
بإذابتهما unfreeze. ويبدو األمر كأنه، في العالم الطبيعي، سيعمل ارتفاع 
درجة احلرارة على اس������تهالل انصهار االختالفات الصارمة بني األش������ياء، 
مم������ا يعيدها إلى التدفق الغامض الذي أتت منه. وإلى احلّد الذي نتحّرك 
به في هذا االجّتاه، تتوّقف حقائق املجتمع والثقافة عن تقدمي نفس������ها إلى 

وعينا كَقَدر محتوم.
ليس������ت هذه مج������ّرد مقارنة تأملي������ة؛ فقد انخرطت أق������وى مصاحلنا 
ف������ي هذه العملية من إفس������اد طبيع������ة املجتمع والثقافة، ف������ي هذه الردكلة 
للتجريبي������ة، في هذا التحّول من الَقَدر إل������ى االختراع: أي اهتمامنا املادي 
بالتقدم العملي االقتصادي والتكنولوجي، واهتمامنا األخالقي والسياسي 
بتحرير األفراد من التسلسالت الهرمية واالنقسامات االجتماعية املفسدة 
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واألدوار االجتماعية املقولب������ة stereotyped، واهتمامنا الروحي بأن نكون 
قادرين على التعاطي مع العالم - بإخالص ومع ذلك من دون توطيد العزم 

- من دون احلاجة إلى االستسالم له.
إن الفلس������فة التي نحتاج إليها - وهي ضرب م������ن البراغماتية املردكلة 
radicalized - هي نظرية هذا التحّول؛ فهي تزودنا بس������بيل لتناول حالتنا، 
سواء على وجه العموم أو على نحو خاص، التي تنّور هذا الهجوم على الَقَدر 
والش������ؤم fatefulness. وهي األيديولوجية العملياتية لهذه املمارسة املدّمرة 
والبّناءة. وعلى الرغم من ذلك فهذا اخليار الرابع ال يزّودنا بأي طريقة لفهم 

الظروف أو القدرات التي ميكنها إدراك مغزى إعادة التوجيه هذه.
إّن املواق������ف األربعة التي وصفتها هي مواقف تتصل باملجتمع والثقافة، 
فهي تتعلق بس������احة العمل اإلنس������انية اآلنية وليس بالسياق غير اإلنساني 
حلياتنا: أي مكاننا في الطبيعة. ويتمثل موضوعها في تنوع األس������س التي 
ميكننا من خاللها أن نقاوم ونحّول هذا العالم اإلنس������اني، أو أن نتخلى عن 

املقاومة ونهجر التحّول.
نحن معتادون على تخّيل الس������ياق اآلني للحياة اإلنس������انية في املجتمع 
والثقافة كمكان صغير ضم������ن عالم كبير - الطبيعة، الكون، الوجود. يبدو 
أن رأينا في ذلك العال������م، ورأينا في تفكيرنا جتاهه، وفقا لهذه العادة، هو 
العامل األكثر أهمية في تعريف موقف فلسفي بعينه. ويبدو التفكير بشأننا 

وبشأن عالقتنا باملُنشآت )٭( الصنعية مجّرد عرض جانبي.
 لكنه ليس كذلك؛ فنحن وأعمالنا منثل البداية، وما يتبقى هو البقية. 
وتتعل������ق أكثر رغباتنا ومصاحلن������ا ثباتا وقوة بأنفس������نا وبعالقتنا بعضنا 
ببع������ض. إن أجهزتن������ا املفاهيمية واإلدراكية مبنية وفق مقياس مناس������ب 
للعم������ل ضمن األفق احمل������دود للفعل اإلنس������اني human action، وفقط 
بواس������طة قوة اإلحباط من هذا العالم اإلنس������اني القريب الذي نخترعه 
ونتظاه������ر برؤيته من مس������افة ربانية، وفقط بواس������طة الطموح املجنون، 
الذي ينش������أ دوما عن املالمح الراس������خة حلالتنا، ميكننا أن نضع أعيننا 

على األجسام البعيدة.
)٭( Construct: املُنشأ، شيء يُنشأ عن طريق التركيب أو التأليف العقلي ]املترجم[.
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إذا أردن������ا أن نصبح أكثر حرية، مبا في ذلك كوننا أكثر حرية مبا يكفي 
ملس������ح احلقيقة ككل، مع اإلفالت من تخوم عاملنا األشد ُقربا، لن نستطيع 
عمل ذلك إال بواس������طة اكتس������اب احلرية الكبرى للتبّص������ر والفعل في هذا 
العال������م. وتبّرر ه������ذه احلقيقة تصنيفا للمواقف الفلس������فية ميّيزها بعضها 
عن بعض وفقا لتأثيرها في السياس������ة: مبعن������ى آخر، من أجل إعادة صنع 

املجتمع والثقافة.
إّن وجهة النظر التي أتوسع في شرحها هنا هي رؤية تبدأ باالستياء من 

كل من املواقف األربعة التي وصفتها.
يكم������ن مس������تقبل أكثر أفكارن������ا عمومية في الردكل������ة املتصلبة لهذا 
االس������تياء - إلى مدى، وفي اجّتاه، تعزف عن حتّمله املعتقدات التقليدية 
السائدة للفكر املعاصر في العلوم االجتماعية، والعلوم اإلنسانية، وكذلك 

في الفلسفة.
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فكر مليا في الكتابات املتعلقة ببراغماتية 
مردكلة م������ن وجهة نظر تتس������م في الوقت 
نفس������ه بكونها أكثر بس������اطة وأكثر عمومية 
مما جنده من منظور الصفحات الس������ابقة. 
إن معيار تصنيف املواقف الفلسفية هنا لم 
يَُع������د املوقف الذي نتخذه جت������اه الترتيبات 
األساس������ية للمجتم������ع والثقاف������ة، ب������ل إنه 
املوقف جتاه حقيقة وسلطة االختالف: أي 

االختالفات بني األشياء والناس.
في التاريخ العاملي للفلس������فة، كانت هناك 
وجهة نظر سائدة، بل إنها كانت، في احلقيقة، 
سائدة إلى درجة أنها وحدها تستحق الواسمة 
label الت������ي صاغه������ا اليبنيت������ز )٭(، أال وهي 

2

ال��ف��ل��س��ف��ة ال���دائ���م���ة 
وعدوها

واملتغير،  املتمي������ز  العالم  »إن 
برغم أنه مستغلق نسبيا على 
العقل، يبق������ى العالم الوحيد 
الذي منتلك س������ببا لالعتقاد 
بوج������وده. ومبحاول������ة الفرار 
من������ه م������ن املرج������ح أن جنعل 
أنفس������نا أصغر حجما، ال أن 

جنعل أنفسنا أكثر حرية«
املؤلف

17

)٭( Leibniz: الب������ارون غوتفريد فلهل������م فون اليبنيتز 
)1646 - 1716(؛ فيلس������وف ورياضي أملاني قال بأنه 

ال تعارض بني العقل واإلميان ]املترجم[.
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الفلسفة الدائمة Perennial philosophy. وبرغم ذلك، فقد ُرفضت وجهة النظر 
هذه بحماس������ة متزايدة من قبل األصوات الرئيسية للفلسفة في الغرب. وبصفة 
عامة، كانت فلس������فة الغرب معارضة للمفهوم الذي ساد، خارج الغرب، في كثير 
من تقاليد الفكر. بيد أنه تَعني على هذه املعارضة الغربية أن جتد أساسا ُمحكما 
ألنها لم يس������بق أن وسعت نطاق متردها ضد وجهة النظر السائدة بعيدا مبا فيه 
الكفاية. ثمة طريقة لتحدي������د مهمة البراغماتية املردكلة، وهي القول بأنها متثل 

ردكلة radicalization هذا االنشقاق.
تتحدد وجهتا النظر الس������ائدة واملعارضة وفقا ملفاهيمهما امليتافيزيقية 
- وخصوصا فهمهما حلقيقة التغير واالختالف مثلما نصادفهما في العالم 
الظاهرات������ي phenomenal. ويتضمن كل منهما أيضا مقاربة متميزة جتاه 
مش������كالت السياس������ة واألخالق. وبهذا املعنى، جند أن مجموعة اخليارات 
الثقافية التي سنستكش������فها على الصفحات التالية حتتوي ضمن نفس������ها، 
كجزء من ُكل whole أكبر، مواقف بديلة حول النظام االجتماعي والثقافي 

الذي متت مناقشته في الصفحات السابقة.
لقد س������اد مذهب وحي������د حول االختالف والوجود ف������ي التاريخ العاملي 
للفكر. ووفقا لوجهة النظر الس������ائدة ه������ذه، فما العالم الظاهر لالختالف 
والتغير سوى وهم، أو إن لم يكن مجرد وهم، فهو إذن تعبير ضحل وسريع 
الزوال ع������ن وحدة unity أكث������ر واقعية للوجود. إن ال������كل املتعدد األجزاء 
manifold، الذي يبدو كل شيء داخله على ما هو عليه، ويكون مختلفا عن 
كل ش������يء آخر، ليس هو احلقيقة املطلقة. إن الس������مة اخلادعة أو الطبيعة 
الس������طحية لالختالف في الكل املتعدد األجزاء تنطب������ق أيضا على أعظم 
االختالفات وأكثرها أهمية بالنسبة إلينا، أي االختالفات بني األشخاص. 

بيد أن الفلسفة الدائمة ترفض هذه االختالفات باعتبارها مضِللة.
إن احلقيق������ة املطلق������ة هي ق������وة وحيدة - طاق������ة وروح ووجود - تظهر 
لن������ا متنكرة في صورة انقس������ام، واختالف، ومتيز. وعل������ى أي حال، فمثل 
ه������ذه االنش������قاقات، التي تبل������غ ذروتها في تفرد األش������خاص ه������ي ثانوية 
epiphenomenal، إن ل������م تك������ن خداعة، ونحن جنده������ا تذكر كيف نلتقي 
ونُدرك العالم في العادة، وليس كيف يكون العالم في الواقع. وفي أحس������ن 

األحوال، تكون عابرة وسطحية، كما تفشل في النفاذ إلى جوهر الوجود.
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مادمنا ظللنا منثل العالم في صورة هذا الكل املتعدد األجزاء واملتمايز، فنحن 
ال ندركه على ما هو عليه في النهاية: أي انسجام قبل كل االختالف. ومادامت 
رغباتنا ظلت منشغلة في هذا العالم من التميز واالختالف، فنحن محكوم علينا 
باإلحباط واملعاناة. فمن ناحية، جند أنفسنا مسجونني داخل اجلسد، بكل أمله 
وتلفه البطيء. ومن الناحية األخرى، نحن مجبرون على االختيار في كل مناسبة 
ب������ني اإلحباط والضجر. وعندما نهرب بصورة مؤقتة من ضغط رغبة لم تُلبها، 

جند أنفسنا واقعني في شرك مواقف تفشل في إنصاف قدراتنا.
ووفقا للفلس������فة الدائمة، ميكننا التبص������ر باحلقيقة من حترير عقولنا 
وإراداتنا من استبداد التميز والتغير اخلداع أو السطحي، ومن اخلزعبالت، 
والضالالت، واإلحباطات التي يخضعنا لها هذا االس������تبداد. نحن نشترك 
ف������ي خ������واص األلوهي������ة divinity - احلقيقة املجردة واملطلق������ة: الوحدة، 
واالحتواء الذاتي، والالعمل inaction. تقع هذه احلقيقة فيما وراء زماننا 
وكذل������ك اختالفنا. فهي حاضر س������رمدي ال ميكن أن تنطبق عليه أحكامنا 

السببية، والتي تُسند كما هي إلى التسلسل الزمني.
هناك واحدة من صيغ هذه الفلسفة الدائمة، والتي تختلف عن األخرى 
في وصفها للعالقة بني الوجود األساس������ي واالخت������الف الظاهر، في حني 

متثل بعض الصيغ ذلك األخير باعتباره وهما خياليا.
كم������ا تعزوه صيغ أخرى إلى حقيقة أصغر، برغم كونها ضحلة وقصيرة 
األجل. وتتباين ه������ذه بدورها في صورتها لتكون االختالف العابر انطالقا 

من وجود منفرد ودائم .
إن محاول������ة حترير كل م������ن التخيل واإلرادة من الق������وة اخلانقة لالختالف 
الظاهر تشير إلى حل معني ملشكالت الوجود. ويتمثل احلل في تقليد األلوهية 
الالشخصية وإتقان خواصها املميزة من الالفعل والالمباالة، متخلصة من جميع 
مظاهر التململ. وإذا كان الهدف هو االستغراق في احلقيقة املطلقة فيما وراء 
االختالف الس������طحي والعابر، وبالتالي فيما يتجاوز حدود اجلسد وحالته في 
الفضاء االجتماعي والزمن التاريخي، فإن عالمة النجاح س������تتمثل في السكينة 
serenity. في وسعنا أن نصبح سعداء بجعل أنفسنا المبالني باإلحباطات واآلالم 

التي تنتج من تورطنا في عالم االختالف املبهم والتغير الواهي.
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نحن نحقق مثل هذه السعادة من خالل التنوير حول الطبيعة احلقيقية 
للعالق������ة بني ال������روح املطلقة والكونية، وبني الكل املتع������دد األجزاء الظاهر 
واملتماي������ز. واعتم������ادا على مثل ه������ذا التنوير، نحن نتش������ارك في األلوهية 
ونهرب من سجون جتس������دنا embodiment املادي واالجتماعي. أما الفن، 
وألنه يقدم إلينا العالم خاليا من أغالل الرغبة والصد، فقد يزودنا بداللة 

على مثل هذا التنوير ومثل هذه السعادة.
هذه الفلس������فة الدائمة، وكذا املثال األعلى للسعادة من خالل احلصانة 
التي تساعد على دعمها، تتمتع بجاذبيتها؛ ألنها تستجيب لبعض التناقضات 
األساسية للوجود اإلنساني. منتلك جميعا جتربة الوعي، وهي أيضا جتربة 
في الالتناهي. ونحن نفهم األحداث املعينة وطريقة سير األمور عن طريق 
إدراكه������ا بوصفها أمثلة على األمناط املتك������ررة أو األفكار العامة؛ وبالتالي 
فحتى تبصرنا باملخصوص particular يش������ير ضمنيا إلى أفق ميتد وراءه 

إلى ما النهاية.
وحت������ى في أكثر متاريننا التحليلية براعة، كما في الرياضيات واملنطق، 
ال ميكنن������ا أبدا اخت������زال تبصراتنا إلى أفكار ميك������ن تبريرها وتوليدها من 
قبل مجموعة مغلقة من املس������لمات؛ إذ تتجاوز طاقتنا للتبصر قدراتنا على 
البرهان. تتس������م قدرتنا على إتقان اللغة بقابلية تكرارية recursive - وهي 
قدرة على نَظ������م الكلمات والعبارات معا في توليف������ات النهائية لكنها ذات 
 discrete »مغزى - وهي قدرة أطلق عليها اللغويون اسم »الالنهاية املتفاصلة
infinity. في حياة الرغبة، جند في كل مناس������بة أن األشد إحلاحا من بني 

أشواقنا، وارتباطاتنا، وأوجه إدماننا يتجاوز باستمرار أهدافه املباشرة. 
نح������ن نطلب بعُضنا م������ن بعض أكثر مما ميكن ألي ش������خص أن يعطي 
لغي������ره: ليس فقط االحترام، واإلعجاب، أو احلب، بل ثمة إش������ارة موثوقة 
إل������ى أن لنا مكانا في العالم. ونحن نس������عى وراء أش������ياء وإرضاءات مادية 
بعينه������ا بحماس ليس في مقدورهم حتملها، وفي النهاية، ال يقومون بذلك. 
وبعد الس������عي وراء هذه األشياء من دون هوادة، نحن نبتعد عنها، مع شعور 
باإلحباط والسخط، حال وجودها في قبضتنا. وحده املجهول هو ما يهمنا 

في النهاية.
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وبالتالي فإن اإلحس������اس بق������وة دائمة من التفوق عل������ى كل احلدود - من 
االنفت������اح على الالنهائ������ي - يكون مالزما لتجربة الوع������ي. وعلى أي حال، 
يُضاد هذا اإلحس������اس بظرفني آخرين يعمالن معا على تش������كيل جتربتنا: 
توق������ع املوت واس������تغالق impenetrability الوجود. وإذا كنا - من ناحية - 
خالدي������ن، برغم كوننا غير قادرين على فك مغال������ق معنى وجودنا، أو على 
األقل موقعه ف������ي تاريخ الكون، فإن غرابة حياتنا تفقد بعضا من ترويعها. 
س������يكون هناك دائما غد لكل منا، أو فرصة أخرى إما الكتش������اف جزء من 
حقيقة حالتنا أو ملواس������اة أنفس������نا، من خالل بع������ض التلهي، على صعوبة 
الوص������ول إلى تلك احلقيقة. وإذا - من الناحية األخرى، برغم أننا محكوم 
علينا بالفناء - فهمنا سبب وجود العالم وسبب امتالكنا له في املكان الذي 
جنده فيه، فسنتمتع بالوصول إلى مصدر لإلرشاد. ومهما كان محدودا في 
نطاقه وغير محدد في تضميناته، فس������يكون هذا اإلرشاد، على الرغم من 

هذا، موثوقا فيما يتعلق بسلطته.
 بيد أننا ال نس������تطيع، عل������ى أي حال، أن نعتمد عل������ى أي من هذين 
الضربني م������ن اإلراحة. وعلى العكس من ذلك، فإن حتمية املوت وغرابة 
الوج������ود تزيدان من رع������ب أحدهما اآلخر بصورة هائل������ة، مما يغلق كل 
مخرج للهروب أو السلوان. فهما يخلعان، معا، على حياتنا صفة االندفاع 
الطائش، من أحجية إلى أخرى، فيما يبدو النهائيا ومفتوحا في البداية، 
ثم موجزا بش������كل مذهل عند مراجعته ف������ي الذاكرة قرب النهاية. إن كل 
ش������يء في هذه التوليفة من الفن������اء والالاختراقية يؤكد س������جننا ضمن 
اخلصائص احملدودة متاما للجسد الذاوي ومكاننا العارض في املجتمع 

وفي التاريخ.
تكِذب جتربة الس������جن ه������ذه دافع التفوق املتأصل ف������ي الوعي واملميز 
جلميع أنش������طتنا املتعلقة بالتحقيق، والكالم، والرغبة. وتس������تمد الفلسفة 
الدائم������ة وحيها من احلافز ملواجهة ه������ذه املقارنة غير احملتملة بني الدافع 
املتجاوز للوعي ووقوعنا في فخ الفناء والغموض. تتمثل طبيعة اس������تجابتها 
في إعادة تعريف حالتنا بحيث تعيد تأكيد املواهب الطبيعية للروح املتجاوزة 

للسياق في وجود الظروف التي يبدو أنها تنكرها.
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وعلى أي حال، ال تقوم الفلس������فة الدائمة بعمل ذلك أيضا إال بوساطة 
إن������كار احلقيقة املطلق������ة ملفاهيم التميز والتغير التي حت������دد الصورة التي 
منتلكها للعال������م وللحياة في املجتمع. ويبدو أن ه������ذا اإلنكار يفرض تكلفة 

أكثر فظاعة من اآلالم التي يفترض أن يُخلصنا منها.
تتسم عالقة فلسفة الوجود الالشخصي والسرمدي تلك باملخاوف العملية 
للفكر األخالقي والسياس������ي بكونها غير ثابتة لكن قوية. وإذا كانت الفلس������فة 
الدائمة، في التاريخ العاملي للفكر خارج الغرب، هي امليتافيزيقا السائدة، فإن 
ثمة رؤية معينة لتوازي النظامني األخالقي والسياسي كانت هي أيضا الصيغة 
الرئيس������ية للنظرية السياس������ية واألخالقية طوال جميع فترات ذلك التاريخ. 
ووفقا لوجهة النظر هذه، فإن املجتمع املنظم بشكل جيد هو مجتمع حتتل فيه 
كل مجموعة مكانها وتؤدي دورها ضمن تقس������يم للعمل مقدر س������لفا. البعض 
يحك������م ويفكر؛ ويحارب آخ������رون، بينما يبيع غيرهم ويش������تري؛ وكذلك هناك 
آخرون يحرثون ويحصدون. يعكس التسلسل الهرمي hierarchy االجتماعي، 
تسلس������ال هرمي������ا أخالقيا - كما يجب أن ينعكس علي������ه - وهو ترتيب ملَلََكات 

الروح: املنطق أو الروح إحداهما فوق اإلرادة، واإلرادة فوق الشهوة.
تتغ������ذى فوضى املجتم������ع وفوضى الروح كل منهما عل������ى األخرى فهما 
متتلكان الطبيعة نفسها: انتهاك أو التباس األدوار األخالقية واالجتماعية 
املتخصص������ة التي يعتمد عليها الصواب. يعم������ل النظام اخلارجي للمجتمع 
والنظام الداخلي للش������خصية على تعزيز أحدهما لآلخر؛ فكل منهما يبدأ 
في االنهيار إذا ل������م يكن مدعوما باآلخر. أما الفوضى، التي تبدأ في أحد 

النصفني، فسرعان ما تنتشر إلى النصف اآلخر.
ال تبدو العالقة بني الفلس������فة الدائمة وهذا املبدأ من النظام التراتبي 
ف������ي الروح واملجتمع ظاهرة للعي������ان على الفور. وباإلضافة إلى ذلك، فعلى 
رغم أن هاتني املجموعتني من وجهات النظر - امليتافيزيقية والعملية - قد 
ِصيغتا أحيانا من قبل الفالسفة أنفسهم فإنهما قد ُعرضتا، في أحيان أكثر 
بكثير من قبل مفكري������ن مختلفني ومدارس فكرية مختلفة. وعلى أي حال، 
فحتى وهما يعيش������ان حياتني منفصلتني، فقد تعايش������ت منظومتا االعتقاد 
بص������ورة منتظمة ضمن مدى واس������ع من احلضارات والفت������رات التاريخية. 
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يحدث كل ش������يء كأنه على رغم املس������افة الظاهرة بينهما وحتى التناقض 
بينهم������ا، فهما في احلقيقة متحالفان. ما مغزى هذه الش������راكة العاملة بني 

شركاء مبثل هذه الدوافع، والطموحات، واملعتقدات البالغة االختالف؟
ق������د يكون العالم نزاعا ووهما، لكن مش������كالته، وآالمه، ومخاطره ال تتبدد 
ببساطة ألنها ُحرمت الصالبة والقيمة. ومبجرد تخفيض قيمته، فإن العالم - 
وخصوصا العالم االجتماعي - يجب تدبره على الرغم من ذلك. علينا أن مننع 
األس������وأ من الوقوع. أما أولئك الذين ميكنه������م إدراك حقيقة احلالة، والتكهن 
بالوج������ود املطلق في ظل االختالف ال������كاذب، وبالدميومة حتت مظهر التغير، 
فهم قلة من الس������عداء. بيد أن انسحابهم من املسؤولية االجتماعية باسم ُخلق 
الس������كينة التأملية، وتكاس������لهم، وانهماكهم في حقيقة الواحد the One يفشل 
في حل املش������كالت العملية للنظام االجتماع������ي. وعلى العكس من ذلك، فمثل 
هذا االنس������حاب يه������دد بترك كارثة في أعقابه: وه������ي فاجعة تتمثل في خواء 
vacuum من املبادرة والظن. ويخطو إلى هذا اخلواء مبدأ التخصص التراتبي 

في الروح واملجتمع.
وعند النظر إليه من خالل العدسة الثاقبة واالنتقائية للفلسفة الدائمة، قد 
ال يزيد هذا املبدأ على كونه عملية معِوقة، فهو متصلب في ادعاءاته على أولئك 
الذين يجب أن يحكموا املجتمع بدرجة افتقاره إلى أسس لتبريراته امليتافيزيقية 
نفس������ها. وبالتالي فليس������ت هناك مفاجأة في أن نراه ممثاَل في أغلب األحيان 

بتقاليد فكرية تختلف عن تلك التي التزمت بالفلسفة الدائمة.
وعلى أي حال، فإن البعض في التاريخ العاملي للفكر قد ادعوا إدراكهم وجود 
ارتباط أكثر حميمية بني مبدأ التراتب والفلس������فة الدائمة. وإذا كانت احلقيقة 
املطلقة هي الروح الكامنة في جميع التفاصيل الظاهرة، وخصوصا في الكائنات 
احلية، فإن االندماج في الروح الكونية يخلق أيضا أساسا للتضامن أو الشفقة 
الكونية. وبالتالي ميكن للش������فقة نفس������ها أن تظهر ثاني������ة في مكان مهيمن بني 
أعلى ملكات الروح. ولذا ميكنها أيضا أن تندمج بصورة وثيقة للغاية مع احلكام 
ورجال الدي������ن. إن روابط التبادلي������ة reciprocity، واإلخالص والوالء املتبادل، 
بني الرؤس������اء واملرؤوسني وكذلك بني النظراء، ميكن أن تُبنى على التعبير عن، 

وعبادة، الروح الكونية، والظاهرة بيننا في صورة الشفقة والتضامن.
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 وميث������ل هذا اعتقادا جنده واضحا في تعاليم فلس������فية ودينية مثل تباين 
تل������ك التعاليم اخلاصة ببوذا )٭( وكونفوش������يوس )٭٭(. ويظهر ثانية في ذلك 
التعبير الغربي املس������تمر على نحو فريد عن األمثلة، غير الغربية عادة، على 
الفلسفة الدائمة في تعاليم شوبنهاور )٭٭٭(. يحول هذا االعتقاد مبدأ التراتب 
االجتماعي واألخالقي إلى ش������يء أكثر من محاولة احتواء الكوارث والهمجية 
ضمن هذا الوادي من الدموع واألوهام، إلى جهد مشترك لتهدئة روع احلياة 

االجتماعية، ما يقصر املسافة بني الوجود املُطلق والتجربة العادية.
تعاني الفلسفة عيبني: عيبا إدراكيا cognitive ووجوديا. يظهر األول في 
رؤيتها للعالم، أما الثاني فيتضح في سعيها وراء السعادة من خالل السكينة، 
ووراء السكينة من خالل امِلنعة واملسافة. يتمثل عيبها اإلدراكي في فشلها في 
إدراك كم أننا في احلقيقة متجس������دون وكائنون بصورة كاملة وبش������كل يعجز 
إصالحه. ليس فقط أفراحنا وأتراحنا، ولكن أيضا توقعاتنا بخصوص العمل 
واالكتش������اف، املتورطة في واقع وحتول االختالف: االختالفات بني الظواهر 
والن������اس. إن فهم حالة من األحداث، س������واء في الطبيعة أو في العلم، هو أن 
ت������درك ما قد تصبح عليه في أثناء خضوعها الجتاهات وضروب مختلفة من 
 metamorphoses الضغوط. وتخيلنا لهذه اخلطوات القادمة - الس������تحاالت
احلقيقة هذه - هو العالمة األساس������ية للتحس������ن في نفاذ البصيرة. وعندما 
ننكر احلقيقة - أو احلقيقة املطلقة على األقل - املتعلقة باالختالفات، فنحن 

نقطع العالقة احليوية بني التبصر بالتحول احلقيقي واملتخيل أو املُعايَش.
إن العيب الوجودي للفلس������فة الدائمة هو انتق������ام هذه احلقيقة املنكرة 
واحمُلررة من األمل في أن نصبح أكثر حتررا وأكثر سعادة لو كان في وسعنا 
إدراك حقيق������ة أوهام التغير والتميز. أما مغزى إدراك حقيقة هذه األوهام 

فيفترض أن يتمثل في حرية أكبر، بناء على فهم أصح.
)٭( Buddha: غوتاما بوذا )؟563 - ؟483 ق.م(؛ فيلس������وف هندي ومؤس������س الديانة البوذية - نبذ 
بعض مبادئ الديانة الهندوسية، وخصوصا نظام الطبقات االجتماعية والتنسك الصارم ]املترجم[.

)٭٭( Confucius: كونفوش������يوس )551 - 479 ق.م.(؛ فيلسوف ومصلح اجتماعي صيني يعد 
أعظم الفالسفة الصينيني قاطبة ]املترجم[.

)٭٭٭( Schopenhauer: آرث������ر ش������وبنهاور )1788 - 1860(؛ فيلس������وف أملاني قال بأن إرادة 
اإلنسان الالعقالنية العمياء، وليس العقل، هي التي تقرر معظم ما نفعله في حياتنا ]املترجم[.
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وعل������ى أي حال، فإن نتيجة اإلنكار املطلوب حلقيقة التفاصيل قد تكون 
نقيض التحرر الذي تعد به. وبعد أن أعلنا االس������تقالل في العقل، وتوقفنا 
عن شن احلرب ضد احلقائق احمليطة بنا، سنجد أنفسنا محبوسني داخل 

فضاء يزداد ضيقا. وباسم احلرية، نصبح أكثر تبعية وأكثر استعبادا.
في وسعنا أن نَسحر أنفسنا بصورة مؤقتة لتهدئة كفاحنا الذي ال يهدأ. 
وعل������ى أي ح������ال، فعند القيام بذلك، نحن نحرم أنفس������نا من األدوات التي 
ميكننا بها استكش������اف العالم احلقيقي، فنتخلى عن الوسائل التي نرى بها 
كيف ميكن لكل ش������يء فيه أن يصبح شيئا آخر عند وضعه حتت املقاومة. 
وباملثل، فنحن نفقد األدوات التي ميكننا بوساطتها تقوية سلطاتنا العملية، 
فنصبح مهووس������ني، وعبيدا، وغريبي األطوار حتت ذريعة أن نصبح رجاال 
ونس������اء أحرارا. صحيح أنه س������تكون هناك دائما حلظات يكون في وسعنا 
 ،self-incantation فيها أن ننقل أنفسنا، من خالل مثل هذا التعزمي الذاتي
إلى دنيا تتوقف عن إرهاق كاهلنا فيها تفاصيل العالم واجلسد، التي أنكرنا 
عليها احلقيقة املطلقة. وعلى أي حال، فنحن ال نس������تطيع العيش في مثل 
ه������ذا العالم؛ فلحظاتنا من التحرر املفت������رض ال ميكنها أن تدوم أطول من 

روتينات ومسؤوليات احلياة العملية.
ظل حتالف الفلس������فة الدائمة مع املذه������ب العملي للتخصص التراتبي 
في الروح واملجتمع هو املوقف الس������ائد في التاريخ العاملي للفكر التأملي. 
أما معارضه الرئيس������ي فكان اجتاها فكريا ظل فترة طويلة، على رغم كونه 
اس������تثنائيا ضمن سياق التاريخ العاملي، وجهة النظر الرئيسية في الفلسفة 
الغربي������ة. وعلى أي حال، فإن التعبير ع������ن وجهة النظر هذه في النصوص 
الفلس������فية ظل أمرا ثانويا مقارنة بالتعبير األوسع عنها في الدين، واألدب، 
 speculative والف������ن. ليس األمر مجرد أثر ألحد تقالي������د التنظير التأملي
theorizing؛ بل هو الركيزة األساس������ية للحض������ارة، على رغم أن كونه ركنا 
أساس������يا ميثل انحرافا جذريا ومتصلبا عما كان عليه املفهوم الس������ائد في 
أماكن أخرى. وقد أصبح هذا االنحراف اليوم ملكية مش������تركة لإلنس������انية 
بفض������ل االنتش������ار العاملي ألفكاره من قبل كل من الثقاف������ة الغربية الرفيعة 
والشعبية. وعلى رغم هذا، تبقى فرضياته غامضة، كما أن عالقته بتمثيل 
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الطبيع������ة في العل������م مبهمة. إن جعل هذا االنحراف الغربي عن الفلس������فة 
الدائم������ة جلي������ا ومتصلبا في الوقت نفس������ه ميثل جزءا رئيس������يا من مهمة 

البراغماتية املردكلة.
تتمث������ل العالمة املمي������زة لالنحراف في االعتقاد بحقيق������ة الزمن وكذلك 
بحقيق������ة االختالفات الت������ي تنتظم حولها جتربتنا: في املق������ام األول، حقيقة 
الشخص املنفرد وحقيقة االختالفات بني األشخاص، وفي الثاني، البنية غير 
املترابطة للعالم الذي ندركه ونس������كنه. ومتثل وجهة نظر الشخصية الفردية 
الفكرة احملورية ملنظومة االعتقاد هذه؛ بينما يأتي كل شيء آخر نتيجة لها.

إن الف������رد، وطبعه، وَقَدره لهي أم������ور حقيقية. وكل فرد يختلف عن أي 
ف������رد آخر عاش في أي وقت أو س������يعيش في أي زم������ان كان. متثل احلياة 
اإلنس������انية حرك������ة مثيرة وال رجوع فيها منذ ال������والدة وحتى املوت، يكتنفها 

الغموض وتلقي املصادفة بظاللها عليها.
ويعتمد ما ميكن لألفراد أن يفعلوه في حياتهم على طريقة تنظيم املجتمع، 
وعلى مكانهم ضمن املنظومة االجتماعية، باإلضافة إلى اعتماده على اإلجناز 
واحلظ. وما يحدث في الزمن الِسيَري يعتمد في معظمه على ما يحدث في 
الزمن التاريخي. ولهذا الس������بب مبفرده، يكون التاريخ ساحة للعمل احلاسم، 
وكل ما يحدث فيه - مثل الفردية ذاتها - أمور حقيقية، وليس ظاهرة إضافية 
epiphenomenon وهمية أو صارفة لالنتباه حتجب حقيقة س������رمدية. ليس 
التاري������خ دوريا، لكنه على العكس من ذلك يش������به احلي������اة الفردية في كونها 
أطوارية unilinear ومتعذرة العكس. من املمكن للمؤسسات واملعتقدات التي 
نطورها في الزمن التاريخي أن توسع أو تقلل الفرص احلياتية للفرد، مبا في 

ذلك قوته النسبية على حتديها وتغييرها من خالل أنشطته.
وبالتالي، فإن حقيقة االختالف والتحول، املتجذرة في احلقائق األساس������ية 
للتجربة الفردية، تُصبح النموذج الذي نرى من خالله ونواجه العالم بأس������ره. ال 
شيء أكثر أهمية بالنسبة إلى تعريف مثل هذه املقاربة جتاه العالم من طريقتها 
في متثيل العالقة بني منظورها لإلنس������انية ومنظورها للطبيعة. ويخضع هذا 
التمثيل لثالث مغالطات يتعلق بعضها ببعض، والتي تضيِّق متناول، وتُضعف قوة 
البديل الذي تطرحه للفلسفة الدائمة. ومن خالل انتقادنا للبراغماتية ورفضنا 

2 (17-34).indd   26 10/31/11   12:24 PM



الفلسفة الدائمة وعدوها

27

هذه البدائل، تصبح رؤيتنا أكثر وضوحا ملا هو بالتحديد مهدد بالضياع في طرح 
هذا املفهوم البديل. إن كثيرا من املواقف األشد تأثيرا في تاريخ الفلسفة الغربية 
- مبا فيها تلك »اخليارات املرفوضة« التي ناقشناها في القسم السابق - متثل 

أشكاال مختلفة من الصيغ الكفؤة وغير الكافية للبديل.
إنني أقترح أن نطلق على هذه املغالطات التي متثل التمرد الغربي ضد 
الفلسفة الدائمة أسماء الظاهراتية phenomenalism، واملذهب الطبيعي 
naturalism، والكمالية الدميوقراطية democratic perfectionism. لقد 
ظهرت الظاهراتية واملذهب الطبيعي في س������ياقات أخرى كأشكال مختلفة 
من املواقف املتكررة دوري������ا في تاريخ امليتافيزيقا، دون اعتبار للصراع بني 
الفلسفة الدائمة وعدوها. أما الكمالية الدميوقراطية فهي هرطقة حديثة، 

ال تُصبح مفهومة إال على خلفية الردة apostasy الغربية.
يتمثل التضليل األبسط - واألسهل في التخلص منه - في الظاهراتية. 
وأعن������ي بالظاهراتية االعتق������اد أن االختالفات الظاهرة ف������ي العالم، كما 
ندركه������ا، حقيقية: فهي متثل احلقيقة التي نح������ن مؤهلون لالعتماد عليها 
أكثر من غيرها. وال ميكنن������ا الدفاع عن الظاهراتية إال إذا امتلكنا قدرات 
ربانية وكان في وسعنا الربط ذهنيا على نحو صحيح بني االختالفات التي 

نُدركها واالختالفات املوجودة في احلقيقة.
يتس������م جهازنا اإلدراكي بكونه محدودا للغاي������ة؛ فهو مبني على مقياس 
األعم������ال التي ميكن لكائن������ات حية مثلنا تنفيذه، غي������ر مدعومة باألدوات 
التي تضخم قدراتها وتوس������ع مسرح أنشطتها. في وسعنا أن نتجاوز نطاق 
ه������ذا اجلهاز ع������ن طريق بناء األجه������زة واملاكينات - وه������ي أدوات العلم - 
ووضع تصوراتنا املفس������رة في ضوء النظريات البديلة. وال ميكننا أن نفهم 
االختالفات التي تش������كل العالم إال باملرور عب������ر االختالفات التي ندركها. 
لكن هذه االختالفات احملسوس������ة، على أي حال، ليست حقيقية؛ فال تعدو 
كونها مدخلنا األول إلى احلقيقة. وميكن للظاهراتية أن تكافئنا باش������تراط 
البصيرة التي ال ميكننا حتقيقها إال بوساطة بذل اجلهد، بصورة جتريبية، 
تراكمية، وعرضة للخطأ. وما هي إال هلوس������ة نس������يء من خاللها تفس������ير 

مفاهيمنا املعيبة واحملتملة اخلطأ حول تقرير احلقيقة.
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في وس������عنا أن نطلق على التمرد الناقص واألشد تأثيرا ضد الفلسفة 
الدائمة اس������م املذهب الطبيعي. وبصورة أو بأخرى، مثل ذلك وجهة النظر 
السائدة في تاريخ امليتافيزيقا األوروبية، وله تأثير بعيد املدى للغاية، وكثيرا 
ما يؤخذ على أنه من البديهيات، إلى درجة أنه استُْشِعر بقوة متساوية في 

.empiricist والتجريبي rationalist كل من التقليد العقالني
ال يزال املذهب الطبيعي يشكل أساس������ا للمشاريع امليتافيزيقية األكثر 
طموحا للفلس������فة التحليلية، فهو يؤيد حقيقة االختالف في الطبيعة، وفي 
التاريخ، وفي الش������خصية. ويرى امليتافيزيقا امتدادا للنطاق األشد خطورة 
املتعلق بالدوافع نفس������ها املتعلقة بالفهم والس������يطرة، والتي تبث احلياة في 
مس������اعينا العلمية والسياس������ية. قد تكون تضميناتها املتعلقة بكيف ميكننا 
أن نعي������ش حياتنا غير محددة، لكن لو كان لذلك الس������بب وحده - املدخر 
enshrined ف������ي االختالف املفترض بني احلقيقة والقيمة - فهي لن تقدم 
أي دعم خُللُق الس������كينة من خالل الالمب������االة بالتغير واالختالف. وفي كل 
هذه اجلوانب، ينفصل املذهب الطبيعي بشكل حاسم عن الفلسفة الدائمة. 

وعلى أي حال، فهو يفعل ذلك حتت تأثير أفكار خاطئة.
لفه������م الفكرة الرئيس������ية للمذهب الطبيعي، تخي������ل اثنني من مجاالت 
احلقيق������ة وبعد ذلك موقع أفضلية للتبص������ر خارجهما. يتمثل املجال األول 
في الدائرة الواسعة للطبيعة، كما تدرسها العلوم الطبيعية. أما امليتافيزيقا 
فتستكش������ف تضمين������ات، وافتراض������ات، وأوج������ه قصور الص������ورة العلمية 
للطبيع������ة. إن الطبيع������ة مأهولة بأنواع مختلفة م������ن الكائنات، كما حتكمها 
أيضا النظامي������ات regularities أو القوانني. وباعتبارن������ا كائنات طبيعية، 
بحياتن������ا الفانية وجهازنا اإلدراكي احملدود، فنحن نش������ارك في هذا العالم 
الطبيع������ي. أما كيف نفعل ذلك، وما إن كان أي م������ن مالمح جتربتنا يقاوم 
إدراكه باعتباره مجرد حوادث طبيعية، فيمثل مواضيع منوذجية للنزاع في 

هذا التقليد الفكري.
ضمن الطبيع������ة توجد دائرة متراك������زة ثانية، لكنه������ا أصغر حجما من 
الوج������ود الواعي. وهي مغلفة بالطبيع������ة وتخضع لقوانينها. لكنها، على أي 
ح������ال، متتلك مالمح خاصة بها. وهي تتطور ف������ي الزمن التاريخي املتعذر 
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العك������س، والذي تتعني ح������دوده باألحداث والش������خصيات املفردة، والتي ال 
ميك������ن أن تُفس������ر بالكامل من خ������الل القوانني العامة، س������واء تلك املتعلقة 
بالطبيع������ة أو باملجتمع ذاته. وباإلضافة إلى ذلك، فهي تنتظم حول جتارب 
الوعي، املتعلقة بالفعل املتعمد، والقوة agency التي ال ميكن فهمها بالكامل 
بوصفها مجرد امتدادات للطبيعة. وهذا هو املجال الذي تستكشفه العلوم 
االجتماعي������ة والعلوم اإلنس������انية ويتعلق بصورة مباش������رة متاما مبخاوفنا 
اإلنس������انية. من املمكن لتجربة الشخصية ومعرفة ما هو شخصي أن تقاوم 
الذوبان الكام������ل في الطبيعة والعلوم الطبيعي������ة. وميكنها حتى، في بعض 
اجلوانب، أن تعبر عن مش������اركتنا في نظ������ام مختلف متاما من الوجود، أال 
وهو عالم الروح. وعلى أي حال، فعند النظر إليها مبوضوعية من اخلارج، 

فهي ال تشكل أكثر من جزء صغير وهش من الطبيعة.
ومن ثم إذا متكنا، بوصفنا علماء وفالسفة، من متثيل العالقة بني الطبيعة 
واملجتمع، فسيكون ذلك ألننا نحتل، في مشاريعنا املتعلقة باالستقصاء، مركزا 
ثالث������ا. إن املركز الثالث هو موقع العقل الرباني. ومن هذا املوقع، ميكننا أن 
ننظر بازدراء إلى ميادين الطبيعة واملجتمع، وأن ندرك املجتمع كجزء صغير 
واس������تثنائي من الطبيعة. ومن وجهة النظر التخيلي������ة هذه، قد يبدو العالم 
اإلنس������اني أقل مفهومية من ذلك الطبيعي؛ ألنه خاضع بصورة أقل وضوحا 

للنظاميات شبه القانونية التي ندعي إدراكها من املوقع الرباني.
وعلى أي حال، فهذه الصورة مجرد وهم نشجع من خالله أنفسنا على 
تخيل أننا منتلك معيارا لالس������تقالل ال نتمتع به في احلقيقة، على األقل 
لي������س من دون كفاح طويل ومتقطع. نح������ن ال نوجد في موقع رباني، على 
مسافة متس������اوية من الطبيعة واملجتمع. لكننا نوجد في املنتصف تقريبا 
من جتربة ما هو ش������خصي وما هو اجتماعي. وم������ن هذا العالم وحده - 
العال������م الذي نصنعه ونعيد صنع������ه - ميكننا أن نأمل امتالك معرفة أكثر 

حميمية وموثوقية.
عندما ننظر من هذا العالم إلى الطبيعة - أو حتى إلى أنفسنا - بوصفنا 
كائن������ات طبيعية مطلوب������ا منا جتاوز جتربتنا اآلنية أو املتذَكرة، مبس������اعدة 
األدوات امليكانيكية والنظريات التأملية. نحن ننظر من املكان الوحيد الذي 
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ميكنن������ا أن نق������ف فيه في الواق������ع - وهو مكان إنس������اني مخصوص - إلى 
الظالم األكبر حلقيقة أوسع. أما التبصر، الذي هو اآلن منفصل نسبيا عن 

الِفعل والقياس باملماثلة analogy، فيصبح بعيدا وغير متيقن.
ال يتمثل خط������أ املذهب الطبيعي في افتراض أنن������ا موجودون بالكامل 
داخل الطبيع������ة. نحن كذلك، فحتى أكثر خصائصنا متيزا - مبا فيها تلك 
التي سأطلق عليها الحقا اسم اخلصائص املُجملة totalizing، واملدهشة، 
واملتجاوزة للعقل - هي في حد ذاتها طبيعية ومتثل نتائج لتاريخ طبيعي. 

يكم������ن خطأ املذه������ب الطبيعي في قطع وعد ال ميكن������ه الوفاء به، بأن 
ثم������ة عقال متجس������دا في كائن حي مع������رض للموت س������يرى العالم كما لو 
أن ه������ذا العقل هو روح كونية، وأنه س������يدرك العالم كم������ا هو عليه بالفعل، 
م������ن خالل التقارب املت������درج من احلقيقة، وبأن مكافأة المباالته س������تكون 
نفاذة إلى الطبيعة الداخلية للحقيقة، ليس بصورة مفاجئة، من دون ش������ك، 
لكن ببطء وبش������كل تراكمي. وبهذا املعنى، ميثل املذهب الطبيعي احلديث 
محاولة لعكس نتيجة ثورة كانط الفلسفية، أي فكرته بأن تبصرنا بالطبيعة 
يظل دائما متواس������طا mediated باالفتراض������ات التي تفرضها علينا بنيتنا 
الطبيعية. ووفقا لرس������الة تلك الثورة، لن نتمكن مطلقا من الهرب من تلك 
االفتراضات بصورة نهائية وكاملة. ومن وجهة نظر خطأ املذهب الطبيعي، 
تبدو أفكارنا اخلالفية حتما حول املجتمع والثقافة أقل موثوقية وأقل نفاذا 
م������ن أفكارنا غير املنح������ازة في العلم حول الطبيعة والك������ون، كونها موجهة 

بنظرياتنا، ومطورة بآالتنا، ومبررة بتجاربنا.
وعند التعلق بوهم املنظر كما يبدو من اجلوزاء ألفا Alpha-Orion، أي 
من موضع األفضلية الذي يبدو منه املجتمع كزاوية اس������تثنائية إلى حد ما 
من الطبيعة - األكثر إرباكا ألنه أكثر فوضوية، وليس ألنه مفهوم أكثر لكونه 
أكث������ر ُقربا - فنحن نُضعف قوة التمرد ضد الفلس������فة الدائمة. ومن املكان 
الربان������ي فوق كل من املجتمع والطبيعة، نحن نص������وغ رؤية موحدة للعاملني 
الطبيع������ي واالجتماعي. أما املذهب الطبيعي فينس������ب إل������ى تلك الصورة 
موطئا وطيدا حلقيقة أكبر من تلك التي ميكننا أن نأمل حتقيقها، من دون 

امتياز سماوي، من داخل حالتنا.
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ي������درك كل من املذه������ب الطبيع������ي والظاهراتي������ة حقيقة عال������م التغير 
واالختالف، الذي تُنكره الفلسفة الدائمة. وعلى أي حال، فهما يفشالن في 
أن يضعا في االعتبار مدى غموض وجودنا ومدى بقاء العالم مس������تغلقا أمام 
العقل. وبهذه الطريقة، فهما يحوطان رفض الفلسفة الدائمة بتزويدنا بشكل 
أدنى من السلوان اخلادع الذي تتشبث به الفلسفة الدائمة، وهما يفترضان، 
على نحو خاطئ، أن العالم الذي نحن عالقون حتما في اختالفاته وحتوالته 
هو عالم ميكننا أن نفهمه من حيث املبدأ. تنكر الظاهراتية بسذاجة حقيقة 
وتضمينات اس������تغالق العالم، عن طري������ق ربط احلقيقة بتصوراتنا. في حني 
ينكر املذهب الطبيعي حقيقة وتضمينات استغالق العالم بشكل مبهارة أكبر، 
عن طريق ُمعاينة العالم اإلنس������اني من بُعد، أي املس������افة بني املكان الرباني 
الذي تبدو إلينا منه الش������ؤون اإلنس������انية جزءا صغيرا من اخلريطة الكبرى 
للطبيعة أكثر ألفة، ومع ذلك أقل ارتباطا بالقواعد، وبالتالي أقل مفهومية.

هن������اك طريقة ثالث������ة، بجان������ب الظاهراتية واملذه������ب الطبيعي، والتي 
ش������دد فيها الفكر الغربي على حقيقة التميز والتغير - وفي الوقت نفس������ه 
التعتي������م على مخاوفهما بواس������طة الوصف املغل������وط لقوتهما. دعني أطلق 
على هذا التمرد الثالث غير املكتمل ضد الفلس������فة الدائمة اس������م الكمالية 
الدميوقراطي������ة. و ال أعني بالكمالية الدميوقراطي������ة االدعاء امليتافيزيقي 
واألخالق������ي بوجود مث������ل أعلى واض������ح املعالم يتجه إليه الش������خص، وفي 
احلقيقة كل أن������واع الوجود، وفقا لطبيعته - وهو املذهب الذي ألصقت به 
تقليديا واس������مة »الكمالية« perfectionism. أما ما أعنيه فهو االعتقاد أن 
املجتمع الدميوقراطي ميتلك ش������كال مؤسساتيا فريدا وال ميكن االستغناء 
عنه. وعند إحكام ذلك الشكل، فهو يخلق مكانا ميكن داخله لكل فرد غير 
قليل احلظ أن يرفع نفس������ه وصوال إلى احلرية، والفضيلة، والسعادة. ليس 
مجرد أنه يس������تطيع أن يحرز بجهوده اخلاصة ق������درا متواضعا من النجاح 
واالستقالل؛ فمن خالل املساعدة الذاتية نفسها، ميكنه أن يحسن قدراته 
البدنية، والفكرية، واألخالقية. وميكنه أن يتوج نفسه ملكا صغيرا، فيزدهر 
في هذا العالم املظلم من التغير واالختالف، والذي وعدت الفلسفة الدائمة 

بالتحرر منه دون مبرر وبال ضرورة.
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اتخ������ذت الكمالية الدميوقراطية لها وطنا في البلد الذي أنكر بحماس 
ش������ديد كل ش������يء يتعلق بالفلس������فة الدائمة وبُخلُق الس������كينة اخلاص بها، 
وهو نفس������ه البلد الذي اتخذ البراغماتية كفلسفته الوطنية - أي الواليات 
املتح������دة. إن أول عالم������ة مميزة للكمالية الدميوقراطي������ة هي االعتقاد أن 
املجتم������ع احل������ر ميتلك صيغة مؤسس������اتية ال حتتاج إل������ى التعديل، مبجرد 
اكتشافها )كما يفترض أنه حدث على يدي مؤسسي اجلمهورية األمريكية 
وواضعي الدستور األمريكي(، إال في اللحظات النادرة من األزمات الوطنية 
والعاملية. وحتى حينئذ، يتم ذلك فقط ملالءمة حقائقها الثابتة مع الظروف 
املتغي������رة. ه������ذه الدوغمائية املؤسس������اتية، بإنكارها حلقيق������ة أنه ال ميكن 
احملافظة على وعود الدميوقراطية إال بواسطة التجديد التجريبي املستمر 
ألدواتها املؤسساتية، ترقى إلى اعتبارها صنفا من الوثنية idolatry. وهي 
ر مصاحلن������ا، وُمثُلنا العليا، ومفاهيمنا الذاتي������ة املتراكمة إلى صليب  تُس������مِّ

املؤسسات الَعَرضية contingent املقيدة بالزمن.
وهناك فكرة أساسية ثانية للكمالية الدميوقراطية، والتي تتمثل في االعتقاد 
أن الفرد، باس������تثناء نهايتي سوء احلظ والظلم، ميكنه أن يرفع نفسه جسديا، 
وثقافيا، وروحيا. ومبجرد تطبيق املخطط املؤسساتي احملدد مسبقا للمجتمع 
الدميوقراطي احلر، فإن حاالت س������وء احلظ والظلم التي تس������د الطريق أمام 
املس������اعدة الذاتية الفعالة ستكون - وفقا لوجهة النظر هذه - نادرة. وبالتالي 

فإن مثل هذه الظروف االستثنائية ستبرر العالجات االستثنائية.
وهنا سيمتلك كل فرد القدرة على الوصول إلى إحدى خواص األلوهية 
divinity. االكتفاء الذاتي. ويصبح تراكم املمتلكات، ووفرة األشياء التي 
تُس������تهلك أو تُقتنى، بديال لالعتماد على األش������خاص اآلخرين. إن رفع 
الفرد لنفس������ه بنفس������ه، والذي يُحَق������ق أخيرا ضمن تدبي������ر من االكتفاء 
الذاتي، هو ثاني أفضل شيء بعد االنتصار على املوت الذي ال ميكنه أن 

يأمل في الفوز به.
وبالتالي، فإن املُسلمة املؤسساتية التي تلوث الكمالية الدميوقراطية 
متهد الس������احة أم������ام طائفة االعتماد عل������ى الذات. وه������ي تفعل ذلك 

بطريقتني متميزتني.
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أوال، إن الفشل في دفع ُمثُلنا الدميوقراطية من خالل التجريب بتعبيرها 
املؤسساتي يشجعنا على تطبيع السياق االجتماعي للوجود الفردي. ونتيجة 
لذلك، نفقد اإلحس������اس بكم أن جتربتن������ا اخلاصة، حتى في أكثر أعماقها 
م بها املجتمع. ال يعتمد أي جزء من  حميمية، تظل رهينة للطريقة التي ينظَّ
جتربتنا بصورة أكثر مباش������رة على املجتمع وتنظيمه من املعدات والفرص 

املتوافرة حتت تصرفنا لتطوير أنفسنا نحن.
ثانيا، إن الصيغة املؤسس������اتية للكمالية الدميوقراطية، بارتباطها مبفاهيم 
القرن التاسع عشر حول امللكية والعقد، تتوافق مع فكرة االعتماد على الذات. 
وبدورها، تخفض منزلة هذه الفكرة االدعاءات املتعلقة باالعتمادية االجتماعية 
املتبادل������ة. إن إنكار االعتماد واالعتمادية املتبادلة يُس������تبدل بإنكار املوت، كأن 

بوسعنا أن نستمتع باالكتفاء الذاتي الذي ميتلكه اخلالدون حتى منوت.
نح������ن نعيش بني تفاصي������ل معينة، لكننا دائما نرغب ونرى ش������يئا أكثر مما 
ميكن أن يعطيه أو يكشفه أي تفصيل منفرد - وبالتالي جند متلملنا، وضجرنا، 
ومعاناتنا. من املؤكد أننا سنموت، برغم أننا جند في أنفسنا رموز الروح اخلالدة 
- وبالتالي فإن إحساس������نا بالعيش حتت ضغط ميثل تناقضا غير محتمل بني 
جتربتنا للتفرد selfhood واعترافنا بالقيود الصارمة التي تفرضها الطبيعة على 
وجودن������ا. ال ميكننا أن نرى إال بصورة مبهم������ة ما وراء حدود العالم االجتماعي 
الذي نصنعه بأنفس������نا - ولذلك جند ارتباكنا، عدم قدرتنا على وضع معاناتنا 
التي يس������تحيل إنكارها وإجنازاتنا الظاهرة ضمن واحد من بني كل الس������ياقات 

التي ستحتفظ بها في مأمن من الشك وتشويه الُسمعة.
ترد الفلس������فة الدائمة على هذه احلقائ������ق بإنكار حقيقة - أو احلقيقة 
املطلق������ة على األقل - العالم ال������ذي نواجه فيه كال من االختالف والتحول. 
وهي حتثنا على الرد من خالل إبعاد أنفس������نا عن أوهام وحَيل هذا العالم. 

يفترض بنهاية التميز والتغير أن تعني نهاية من املعاناة والتوهم. 
وعلى أي حال، فإن العالم املتميز واملتغير، على الرغم من أنه مس������تغلق 
نسبيا على العقل، يبقى العالم الوحيد الذي منتلك سببا لالعتقاد بوجوده. 
ومبحاولة الفرار منه من املرجح أن جنعل أنفسنا أصغر حجما، ال أن جنعل 

أنفسنا أكثر حرية.
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إن رفض الفلسفة الدائمة، والظاهراتية، واملذهب الطبيعي، والكمالية 
الدميوقراطية يُق������ر بحقيقة هذا العالم. وعلى أي حال، فمن خالل القيام 
بذلك، هم يقللون من قيمة بعض جوانب احلقائق األساسية لوجودنا - وهي 
احلقائق التي تزودنا الفلس������فة الدائمة، بتركيزها على وجود نهائي موحد 
- يتجاوز االختالف والتحول - باس������تجابة مضللة له. تفترض الظاهراتية 
واملذهب الطبيعي أن العالم أكثر وضوحا للعقل مما هو عليه في احلقيقة، 
أو ميكنه أن يكون. ترى الكمالية الدميوقراطية بشكل خاطئ في املساعدة 

.mortality الذاتية الفردية طريقا لالكتفاء الذاتي في مواجهة الفنائية
تتمثل مهمتنا، على أي حال، في تأكيد حقيقة االختالف والتحول وفي 
الوقت نفسه تقبل القوة املطبقة على احلقائق األساسية التي تستجيب لها 
كل من الفلس������فة الدائمة ومنافس������يها الرئيسيني في تاريخ الفكر: التفاوت 
بني رغباتنا املعممة universalizing وظروفنا املعينة؛ الضعف النسبي ألي 
تبصر ميكننا أن نتمنى اكتس������ابه إلى العالم غير اإلنساني؛ استحالة العثور 
على س������ياق من بني جميع الس������ياقات - أي إط������ار مرجعي ال يقبل اجلدل 
- يضف������ي على جتربتنا مغزى وتوجها؛ واليقني من أننا س������نموت ككائنات 
طبيعية س������ريعة الزوال على الرغم م������ن الطبيعة املتوجهة لالنهاية لكل من 

رغباتنا وأفكارنا.
إن الفلسفة األفضل واألصدق هي تلك التي تُنصف هذه احلقائق. ومن 
خالل االعتراف بحقيقة التميز والتغير واألهمية احلاس������مة ملا يجري في 

التاريخ، ستضع تبصراتها في خدمة متكيننا.
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س������يعترض البعض قائلني بأن احلّجة 
املطروح������ة ف������ي ه������ذا الكت������اب ليس������ت 
له������ا عالق������ة فري������دة بالتقليد الفلس������في 
للبراغماتي������ة. ميكنه������ا أن تبدأ من جداول 
أعم������ال، ومفاهي������م، ومف������ردات عديد من 
التقاليد الفكرية األخرى، س������واء احلديثة 
أو تل������ك املوغلة في الق������دم. أما املهم، كما 

سيصّرون، فهو محتوى األفكار.
بيد أنهم سيكونون على حق، فاألفكار 
املطروح������ة هنا ميك������ن تطويره������ا باملواد 
والتقالي������د األخ������رى للفكر. ولي������س لهذه 
األفكار في احلقيقة أي عالقة اس������تثنائية 
بالبراغماتية أو بأّي مدرسة معتمدة أخرى 
للمبادئ الفلس������فية. واملغزى املقصود في 
احلقيقة ليس ه������و أن نُنقذ ونُعيد اختراع 
البراغماتي������ة، بل أن نتع������اون معا، بعد أن 

3

البراغماتية مسترّدة 
البراغماتية كنقطة بداية

»إن البراغماتية، على الرغم 
أنها منتقص������ة ومدجنة،  من 
متث������ل الفلس������فة األكثر حياة 
الي������وم؛ فه������ي ال تعي������ش بني 

األساتذة، بل في العالم«.
املؤلف
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لم يعد بوس������عنا اآلن أن نتش������ارك في الطموحات اخلّداعة للميتافيزيقيا 
الكالس������يكية أو أن نترك أنفس������نا لعقائد وممارسات األشكال املتخّصصة 
من االس������تقصاء املتوافرة لدينا. يتمثل الهدف ف������ي خلق عالم من األفكار 
املتعلق������ة بالعقل والطبيع������ة، والنف������س واملجتمع، لتبرير احملاول������ة الثورية 
العظيمة للمزاوجة بني العلم والدميوقراطية، والتجريبية واالنعتاق، وأنسنة 

humanization املجتمع وتأليه اإلنسانية.
إن الفك������رة الوحيدة التي يت������ردد صداها في كّل صفحة من صفحات 
ه������ذا الكتاب هي الفك������رة القائلة بال نهائية الروح اإلنس������انية، في الفرد 
وكذلك في اإلنس������انية. وهي رؤية لذلك الال تناسب الرائع والرهيب بني 
تلك الروح وبني كّل شيء قد يحتويها ويحط من قدرها، وبني استيقاظها 
عل������ى طبيعتها اخلاصة من خالل مجابهتها حلقيقة اإلجبار وتّوقع املوت، 
وُرعبه������ا في مواجه������ة المباالة وضخامة الطبيعة من حولها، واكتش������افها 
أن أكثر ما تتش������اركه مع كّل الكون هو تقويضها مبرور الزمن، واعترافها 
الالحق بأن الزمن هو صميم احلقيقة إذا كان أّي شيء كذلك، وعبوديتها 
لترتيبات املجتمع والثقافة التي تقلّل من ش������أنها، وحاجتها إلى خلق عالم 
- عال������م إنس������اني - ميكنها فيه أن تُصبح وأن تكون نفس������ها بالفعل حتى 
إذا توجب لعمل ذلك أن تثور، على أي حال، ضّد كّل مس������لّمة، وكّل عادة، 
وكّل إمبراطورية؛ وقدرتها على حتقيق هذا البرنامج املستحيل واملتناقض 
عل������ى ما يبدو ع������ن طريق التعّرف، في كّل موقف ثقافي وسياس������ي، على 

اخلطوات القادمة.
في عصر الدميوقراطية واملش������اركة السلمية أو احلربية بني كل أجزاء 
اإلنس������انية، فإن الفلس������فة، مثلها في ذلك مثل الش������عر والسياس������ة، يجب 
أن تكون نبوئي������ة prophetic. ميثل محتوى نبوءته������ا رؤية لكيف ميكننا أن 
نس������تجيب، اآلن وباألدوات املتوافرة لدينا، لتجربة ضياعنا في فراغ يتكّون 
م������ن الزمن، إل������ى بدايته ونهايته التي ال نس������تطيع رؤيتها، ال������ذي ال يُبالي 
مبخاوفنا. إنها نبوءة تتعلق بطريق حتررنا وارتقائنا في عالم الزمن، الذي 
نبقى فيه دائما مرتبطني باملوت ومحرومني إلى األبد من التبّصر بالطبيعة 

املطلقة للحقيقة.
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ليس هناك فيلسوف أو تقليد فلسفي ظهر خالل القرنني األخيرين وكانت 
لديه سيطرة احتكارية على هذه النبوءة، فهي موجودة في كل مكان.

عند اس������ترجاع وتطوير هذه الرؤية، ليس هناك مكان واحد للبدء منه؛ 
فهن������اك العديد من األماكن. ولكوني مخلصا ملبدأ هذا الكتاب، فس������أهتم 
بنقط������ة املغادرة بدرجة أقل م������ن اهتمامي بوجود مثل ه������ذه النقطة؛ بأن 
نكتس������ب الوضوح فيم������ا بتعلق باالّتاه؛ ومبعرفتنا لكل م������ن نقطة البداية 

واالّتاه، سنكون قادرين على حتديد اخلطوات املقبلة.
وكون البراغماتية هي الفلس������فة الوطنية مل������ا أصبح اآلن القّوة املهيمنة 
في العالم يجعل هذه الواس������مة مشتبها بها، إذ ما عساه أن يكون مشبوها 
أكثر كمصدر للتبصر الفلس������في من املداهنة الظاهرة للقوي؟ وعلى الرغم 
من هذا، هناك أس������باب واقعية الستخدام واسمة »البراغماتية« واستالب 
التقليد البراغماتي لبعض األفكار التي نحن في أمّس احلاجة إليها اآلن.

يتمثل السبب األول في أن التقليد البراغماتي يحتوي، بصورة مشّوهة 
أو مقطوع������ة، على العديد من املفاهي������م التي نحتاج إليها أكثر إذا أردنا أن 
نتقّدم وأن نوّفق بني املش������روعني اللذين يتمّتعان - ويس������تحّقان أن يتمّتعا 
- بأعظم س������لطة في عاملنا: متكني الف������رد - ومبعنى آخر، رفعه إلى القّوة 
واحلرية الربانيتني - وتعميق الدميوقراطية - ومبعنى آخر، خلق أش������كال 
احلياة االجتماعية التي تُقر وتغّذي الس������لطات الربانية لإلنسانية العادية، 

مهما كانت مرتبطة باألجساد واألغالل االجتماعية الذاوية.
يكمن املصدر الرئيس������ي جلاذبية هذه األفكار في تركيزها على صورة 
العام������ل agent اإلنس������اني. ووفقا لهذه الصورة، ال ميك������ن اختزال العامل 
اإلنساني إلى أّي مجموعة من التأثيرات السببية التي قد تلقي بثقلها عليه، 
فهو عاجز عن أن يُحتوى بالكامل، وأن حتكمه النظم االجتماعية والثقافية 
التي يطّورها وينضّم إليها. وبالنسبة إلى وجهة النظر هذه، تتحدث النبوءة 
بص������وت أعلى م������ن الذاكرة، ويعيش املرء من أجل املس������تقبل، بحيث ميكنه 
بص������ورة أفضل أن يعيش في احلاضر بصورة أكثر حرية واكتماال. ال يعدو 
التوّجه إلى املس������تقبل كونه طريقة أخرى لوصف البنى، اخلاصة بالتنظيم 

والوعي، التي ميكنها التعّرف على حاضر يزّودنا بأدوات التغلّب عليه.
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بي������د أن ه������ذه املوضوعات، التي سنستكش������فها مبزيد م������ن التفصيل على 
الصفحات التالية، ال تكفي لتبرير ُمصادرة واسمة »البراغماتية«. ألنها من املمكن 
أن توجد أيضا في تقاليد ثقافية أخرى - مثل تلك املسيحية، أو الرومانتيكية، أو 
التاريخانية )٭(. وعلى هذه األسس، ميكن لهيغل أو بيرغسون )٭٭( أن يقف في 
مكان جيمس وديوي: حجتي هنا ال تختلف عن حجة املفكرين األملاني والفرنسي 
سوى بقدر اختالفها عن حجة املفكرين األمريكيني. )في احلقيقة، إن الفيلسوف 
ال������ذي ترتبط األفكار املتضمنة في ه������ذا الكتاب بتعاليمه - في بعض النواحي 
- بأقرب ص������ورة، ليس براغماتيا وال عاش في عهد قريب من عصري، بل هو 

نيكوالس الكوسي )٭٭٭(، الذي عاش ما بني عامي 1401 و1464(.
وعلى أي حال، يعتمد االس������تيالء على واسمة »البراغماتية« على سببني 
إضافيني. ثمة سبب إضافي هو أن البراغماتية، على الرغم من أنها ُمنتقصة 
وُمدّجنة، متّثل الفلسفة األكثر حياة اليوم؛ فهي ال تعيش بني األساتذة، بل في 
العالم. وباإلضافة إلى ذلك، فهي تبقى الفلس������فة األكثر متّيزا ملا ميثل القّوة 
املهيمنة اليوم في جميع األبعاد. ولذلك فإّن استخدام واسمة »البراغماتية« 
يترافق مع خطر عبادة القوة: وهو خطر التحول إلى سجود للفلسفة الوطنية 
لدميوقراطي������ة إمبريالية. واألمر الوحيد ال������ذي ميكنه إنقاذها من مثل هذه 

املهانة هو ما تقترحه من طبيعة راديكالية. 
ال يقتص������ر وج������ود تغيي������ر االّتاه عل������ى املذاه������ب والط������رق املتعلقة 
بالبراغماتيني األمريكيني، لكنه يوجد أيضا في األش������كال األوس������ع للوعي 

التي تنتشر في كافة أنحاء العالم حتت رعاية القّوة املهيمنة.
يحت������اج العال������م إلى التطوي������ر املتصلّب والكامل ملا وصفته في القس������م 
السابق على أنه البديل الرئيسي للفلسفة الدائمة. وهو بحاجة إلى تطوير 
هذا البدي������ل لدعم التزاماته بردكلة الدميوقراطية وتأليه اإلنس������ان. متثل 
)٭( Historicism: التاريخانية؛ نظرية تقول بأن التاريخ هو ثمرة قوانني ثابتة ال تتغير، ال ثمرة 

املشيئة اإلنسانية ]املترجم[.
)٭٭( Bergson: هن������ري بيرغس������ون )1859 - 1941(؛ فيلس������وف فرنس������ي يع������رف مذهب������ه 
بالبيرغس������ونية، والذي يقول إن في العالم املادي قوة كامن������ة تعمل على تطوير جميع املتعضيات 

والكائنات، وقد أطلق بيرغسون على هذه القوة اسم »الدافع احليوي« ]املترجم[. 
)٭٭٭( Nicholas of Cusa: نيكوالس الكوس������ي )1401 - 1464(؛ كاردينال، ورياضي، وعالم 

وفيلسوف أملاني ]املترجم[.
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تعالي������م البراغماتيني األمريكيني نس������خة من هذا البدي������ل. لكنها، على أي 
حال، نسخة غير كافية ومبتورة، تضحي باملوضوعات املركزية مقابل مدى 
م������ن التنازالت الباهظة وغير الضروري������ة، وخصوصا التنازالت أمام وجهة 
النظر التي أُطلق عليها في زمن سابق اسم املذهب الطبيعي. ومن الناحية 
األخرى، فألشكال الوعي املتعلقة بصورة وثيقة بالثقافة الوطنية األمريكية، 
والتي انتش������رت اآلن في كل أنحاء العالم، أهمية عاملية. فهي ترقى لكونها 
نُس������خا منحرفة ومضلّلة م������ن املعتقدات التي يجب أن تك������ون عزيزة على 

الدميوقراطيات التجريبية املؤيدة لتمكني وسمو الفرد.
ومن املهّم أن تصف واسمة »البراغماتية« الفلسفة الوطنية املمّيزة للقّوة 
املهيمنة، واملش������ّكلة للعوملة. وهي ُمهّمة، ألن الكفاح في اّتاه هذه الفلسفة، 
وأش������كال االعتق������اد واملعقولية التي متّثلها، يتح������ول حينئذ إلى صراع على 

مستقبل كّل شخص وكذلك على محتوى أحد بدائل الفلسفة الدائمة.
ثمة س������بب إضافي آخر الستخدام اسم »البراغماتية«، وهو أن املعركة 
الدائرة حول معنى وقيمة البراغماتية اليوم ُس������رعان ما تُصبح كفاحا حول 
كيف ميكننا أن نربط بني مستقبل الفلسفة ومستقبل املجتمع. إن الفلسفة 
ُمهم������ة عل������ى صعيدين اثنني: عل������ى أحد الصعيدين، ه������ي مهّمة ألنها مثل 
السياس������ة: ليست متعلقة بأّي ش������يء على وجه اخلصوص؛ فهي تتعلق بكّل 
ش������يء. وعلى الصعيد اآلخر، فهي مهّمة ألنها مثلنا: ليست متوافقة؛ فهي 
بقّية الفكر التي ال ميكن احتواؤها ضمن فروع معرفية بعينها أو أن تُخضع 

لسيطرة طرق معّينة.
وكما في املنطق والرياضيات، تتجاوز قدرتنا على االستنتاج واالختراع 
ما ميكن ألي منظومة مغلقة من البديهيات أن تُبّرره من دون تناقض؛ وكما 
في العلوم الطبيعية، فإن قدراتنا على االكتشاف والتنظير تتخطى ما ميكن 
ألّي فهم س������ابق ملعتقداتنا العلمية أن يس������توعبه، وتنته������ي بتطلّب مراجعة 
اس������تعادية retrospective لكي������ف نفهم كال من ممارس������ة ومحتوى العلم؛ 
وكم������ا في علم الكون )الكوزمولوجي������ا(، بوضوح أكثر، وكذلك في كّل العلوم 
املتعلقة به عموما، جند أن تفكيرنا بش������أن بنية وتاريخ الكون يعيد صياغة 
فهمنا للمقوالت الش������كلية املفترض ثباتها لكل م������ن اإلمكانية، والضرورة، 
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واالحتم������ال، بدال من أخذ ه������ذه املقوالت كمعطيات ثابت������ة، ولذلك فنحن 
 limits نتقّبل في الفلس������فة منطا من التفكير ينحصر موضوعه في حدود
كّل املوضوع������ات األخرى. وبهذه الطريقة، نحن نؤكد القدرة على التصّرف 
والتفكير فيما وراء القيود التنظيمية، وبعد ذلك، إثر احلقيقة، إلى تصحيح 

وضع هذه القيود، باعتبارها خاصية مميزة إلنسانيتنا وأملعيتنا.
متثل الفلس������فة انتش������ارا مرّكزا للملكات التجاوزي������ة للعقل. وتقع هذه 
احلقيقة في لب العالقة اخلاّص������ة بني االّدعاءات أو احلجج املذهبية ألي 
منظومة فلس������فية وبني توجهها املوضوعي أو مقصدها. وهي تكشف أيضا 
مس������توى خفيا وحيويا م������ن تفكيرنا: أي املفاهيم الت������ي تضع جذورها في 
تربة للعالم، والتي ميكن - مبجرد ترجمتها إلى أفكار متمّيزة - تُقييمها، 

وحتّديها، وتنقيحها.
وبه������ذه ال������روح بالتحدي������د، أود تن������اول البراغماتية هن������ا وأن أبّرر 
اس������تخدامي الس������مها. دعونا نتعامل مع االّدعاءات املذهبية الرئيسية 
للبراغماتية األمريكية باعتبارها متثيال غير ُمرٍض ملوضوعات تس������تحق 
اهتمام������ا أكبر م������ن املفاهيم واحلجج التقنية الت������ي نعرفها من خاللها. 
دعون������ا نتناول هذه املوضوعات كتعبي������ر في عالم الفكر اخلاص بعنصر 
رئيسي في الوعي والثقافة الوطنيني للشعب األمريكي. دعونا ننظر إلى 
هذا العنصر كنسخة ناقصة ومش������ّوهة لبرنامج سياسي وثقافي يحمل 
منفعة هائلة لإلنس������انية قاطبة. دعونا نعترف بهذا البرنامج كاستجابة 
لذلك املدى من املصالح البش������رية املهّدد بالضي������اع في محاولة لتطوير 

بديل للفلسفة الدائمة.
إن اس������تخدام اسم البراغماتية يعني التأكيد على أّن ثمة مناقشة حول 
السياق املس������تقبلي لألفكار واملواقف املتعلقة تاريخيا بالتقليد البراغماتي 
تفيد اآلن في دعم حتقيق هذه األهداف. سأمضي هنا في ثالث خطوات: 
أوال، إبعاد املناقشة املتضمنة في هذا الكتاب عن بعض املفاهيم التي كانت 
محورية بالنس������بة إلى أفكار البراغماتيني األمريكيني؛ ثّم استكشاف كيف 
ترتبط مناقشتي برغم ذلك بحميمية باملوضوعات - املواقف، واإلمياءات، 
واآلمال - التي تعلّق عليها البراغماتية األمريكية، مثل العديد من التقاليد 
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الفلسفية احلديثة األخرى، أهمية كبرى والتي ظلت أكثر اّدعاءاتها الفلسفية 
متّيزا غير قادرة على إنصافها؛ وفي النهاية مناقشة كيف تعّرضت للتضليل 

في ثقافة وطنية تتمّتع اآلن بنفوذ عاملي.

أفكار البراغماتيني
لنتدب������ر ثالثا من األفكار األكثر متيزا للبراغماتيني األمريكيني: مقاربة 
تش������ارلز بيرس )٭( ملعنى املفاهي������م، ونظرية وليام جيم������س عن احلقيقة، 
ومذهب جون ديوي حول التجربة. ليس من بني هذه األفكار ما هو محّصن 
ضّد االعتراضات احلاس������مة، فكلّها متثل تعبي������رات ناقصة ومضلّلة لتلك 
املوضوع������ات األكبر، وغير املتطورة بالكامل، التي تعل البراغماتية محال 
الهتمام مستمر. أما ما هو ثمني للغاية في كّل منها فيتضاءل، في النهاية، 
إلى ش������يء سلبي: أي الطريقة التي تساعد من خاللها كّل منها على تبديد 

خرافة ُمستعبدة للعقل.
إن ك������ون معن������ى مفهوم ما يكمن ف������ي الفرق الذي يُحدث������ه هذا املفهوم 
- أي القول، عند اس������تخدامه ضمن ممارس������اتنا وف������ي تأثيره عليها - هو 
رفض صحي لكّل محاولة لفصل صياغة املعنى عن سياقها العملي. وتكون 
حركاتنا ضمن كّل هذه الس������ياقات موّجهة بالتخمينات حول املس������تقبل - 
والتي متثل أيضا، بشكل يتعذر اجتنابه، مقترحات للمستقبل. وهو استنتاج 

وافق عليه عديد من أعظم فالسفة القرن املاضي.
وعلى أي حال، فما تفش������ل هذه املقارب������ة ملعنى املفاهيم في عنونته هو 
التفريق، باإلضافة إلى العالقة بني الفرق الذي يُحدثه مفهوم ما بالنس������بة 
إل������ى فهم جزء م������ن احلقيقة، والفرق ال������ذي يُحدثه فيم������ا يتعلق بجهودنا 
للس������يطرة على حالتنا وتغييرها: بني ممارساتنا النظرية أو التأّملية وتلك 

السياسية أو اإلصالحية.
من ب������ني الفرضي������ات احملورية لهذا الكت������اب أّن االرتب������اط بني الفكر 
واملمارس������ة ال يتحقق بصورة حميمية متاما وال يُ������درك بالكامل إال عندما 
تقوم عقولنا مبخاطبة ش������ؤوننا اخلاصة - أي مخاوف اإلنس������انية. عندما 
)٭( Peirce: تش������ارلز بيرس )1839 - 1914(؛ فيلس������وف، ورياض������ي، وفيزيائي وعالم منطق 

أمريكي، من مؤسسي الفلسفة البراغماتية ]املترجم[.
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نوّجه أفكارنا نحو الطبيعة، حتى إذا كان ذلك لرؤية أنفسنا كمظاهر ثابتة 
للطبيعة، فنحن نفك االرتباط بني الفكر واملمارس������ة. وعندما نفكه، فنحن 
نُغرى باتخاذ املوقف الذي أطلقت عليه في السابق اسم املذهب الطبيعي. 
نفحص كال من العوالم اإلنس������انية وغير اإلنسانية من مسافة يفترض أنها 
رباني������ة. ونحن نتعامل مع الوصول إلى مثل هذه املس������افة باعتباره حتقيقا 

لتشوقنا إلى التفّوق.
عند التفكير بهذه الطريقة، نحن نرى العلوم الطبيعية، عند النظر إليها من 
منظور النجوم، باعتبارها ذروة الفهم اإلنس������اني: أي النقطة التي يتغلّب عندها 
العقل بأكمل صورة على اس������تعباده من قبل الظروف اآلني������ة والعابرة. ونتيجة 

لذلك، نحن نتعامل مع التوريط املتبادل للتبّصر واملقاومة كإحراج فكري.
وإذا كان������ت هذه املعتقدات - وهي الس������مة املميزة للمذهب الطبيعي - 
تزّود اخللفية الالزمة للفرضية القائلة بأن استخدام مفهوم ما يقّرر معناه، 
تنتمي الفرضية إلى ترس������انة القوات التي يتعني على البراغماتية املردكلة 
أن تعارضها. إن ارتباط مثل هذا املنظور بكيف تكتس������ب املفاهيم معناها، 
بفه������م - مثل ذلك اخل������اص ببيرس - للموضوعية ف������ي الفكر كتقارب بني 
املعتق������دات من قبل املراقبني املثالي������ني )أو املراقبني املثاليني حتت ظروف 

مثالية( يعّزز حتّيز املذهب الطبيعي.
وإذا خلّصنا أنفسنا من حتّيز املذهب الطبيعي، على أي حال، فنحن نغّير 
طريقة فهمنا للفرضية القائلة بأّن املفاهيم تكتسب معانيها من الَفرق الذي 
حُتدثه. وفي تفكيرنا بشأن أنفسنا، تكون مفاهيمنا أسلحة، إّما أنها تساعد 
على إضفاء مظهر خاطئ بطبيعية naturalness وضرورة السياقات املنّظمة 
للعمل والفكر، أو تس������اعدنا على أن نصبح سادة للسياق. وفي تفكيرنا حول 
الطبيعة - أو بشأن أنفسنا ككيانات طبيعية محضة - تكون مفاهيمنا عبارة 
عن تقديرات استقرائية واستعارات مجازية، ونحاول من خاللها رؤية وفهم 

عالم خارجي بالنسبة إلى رغبتنا وتخيالتنا: عالم لم نقم بصنعه.
في احلالة األولى، يتمثل االستخدام الذي تكتسب منه املفاهيم معانيها 
في صن������ع، وحتطيم، وإعادة صنع املجتمع والثقاف������ة. وفي احلالة الثانية، 
يتمثل في جهدنا الكتس������اب وكيل للمعرفة احملّرم������ة - أي املعرفة التي قد 

3 (35-64).indd   42 10/31/11   12:25 PM



البراغماتية مسترّدة  - البراغماتية كنقطة بداية

43

منتلكه������ا إذا ل������م نكن أرواحا متجّس������دة وكائنات حية فاني������ة، مما ال يؤيد 
اّدعاءاتنا بنفاذ البصيرة إال بواس������طة قدراتنا عل������ى التنبؤ والتحكم. نحن 
معتادون على إخض������اع هاتني احلالتني للضوابط املعرفية نفس������ها. وعلى 
العكس من ذلك، علينا أن نعترف بأّنها مختلفة كمثل االختالف بني النظر 

في املرآة والتحديق في الظالم.
أم������ا الفكرة املميزة الثانية للبراغماتي������ة األمريكية فتتمثل في نظرية 
ولي������ام جيمس للحقيقة. تؤكد هذه النظري������ة أّن متثيل احلقيقة وتربة 
الرغب������ة مرتبطان داخلي������ا. ثمة عنصر يتعلق مبا نري������د أن تكون احلال 
عليه حتديدا، وحتى حتما، والذي يدخل في أحكامنا على ما تكون عليه 

احلال بالفعل.
 وقد اتخذ دفاع جيمس عن هذه الفكرة ضّد تهمة أنها ترقى العتبارها 
ْغبّي wishful thinking شكل سلسلة من التعريفات  فلس������فة للتفكير الرَّ
العام������ة. وعلى أي حال، بدال من تعريفها، علينا أن نعيد تفس������يرها وأن 
نردكلها. من املمك������ن أن يفّضل العامل agent - وفق تعريفات جيمس - 
اعتقادا يلبي »خيرا أساس������يا« على آخر ال يفع������ل ذلك إذا كان االختيار 
بالغ األهمية وُملحا، أو كانت األدلة غير حاسمة، وكانت فتنة ذلك اخلير 
������ر للمذهب الطبيعي من قوته،  طاغي������ة. وبهذه الطريقة، ُحرم مبدأ ُمدمِّ
فق������د ُجعل معقوال فقط بجعل������ه آمنا في املقام األول. متثلت النتيجة في 
إضاعة فرصة لتطوير جزء من اجلهاز الفكري يفيد في دعم قضية ما، 
فلس������فية وسياسية في الوقت نفسه، ميتلك جيمس أسبابا وجيهة متاما 

للتعاطف معها.
تنش������أ مش������كلة العالقة بني ما نريد وما نحكم عل������ى أنه احلال بإحلاح 
فريد ضمن س������ياق معنّي. وهذا السياق هو العالقة بني التبصر باحلقيقة 
االجتماعية وبني مقترحات إعادة البناء االجتماعي. وهذه العالقة تبادلية. 
 transformative  يعتمد اخليال البرامجي على التبصر بالفرصة التحّولية
opportunity. ومن دون مثل هذا التبصر، مع احلرمان من أّي رؤية موثوقة 
لكيفية حدوث التغيير البنيوي، جند أنفسنا وقد اختُزلنا لفكرة أن الواقعية 

تعني مجرد أن نبقى قريبني مما هو موجود بالفعل.
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وفي املقابل، فإن فهم طريقة س������ير األمور، س������واء في الطبيعة أو في 
املجتمع، هو أن نُدرك ما الذي ميكن أن تصير إليه، حتت الظروف املختلفة. 
في الطبيعة، نحن نُختزل إلى تدّخالت محدودة في عالم ال نكاد نس������يطر 
علي������ه أو نفهمه. وفي املجتمع والثقافة، جن������د أن كّل ما يبدو ثابتا ال يعدو 
كونه سياس������ة متجمدة أو صراعا متقطعا. أما االختراعات، والصراعات، 
والتس������ويات - في الفكر وفي املمارسة - فهي كّل ما هنالك؛ فليس هناك 
ش������يء آخر. إن الظل الناقص للخطوات التالية، والذي يتفاعل مع أفكارنا 
األكث������ر عمومية حول الذات واملجتمع، ميّثل البقّي������ة البراغماتية لفكرة ما 

ميكن حتقيقه في تربتنا االجتماعية.
يج������ب أن يطّب������ع normalized كّل عالم اجتماعي م������ن أجل أن يصبح 
مس������تقّرا؛ أما ترتيباته، حتى إذا كان منشأها العنف واحلوادث، فيجب أن 
تس������د ملجموعة من الصور احملتملة واملرغوب فيها لالرتباط اإلنساني - 
ص������ور ملا ميكن، وما يجب أن تكون عليه، العالقات بني الناس في املجاالت 
املختلفة من احلياة االجتماعية. وف������ي مقابل خلفية العالقة املزدوجة بني 
الفهم والتحّول، تعمل حتمية التطبيع والتفس������ير األخالقي على حتويل كل 
أفكارنا االجتماعية األقوى إلى نبوءات ُمحققة لذاتها. ومن خالل التصّرف 
وفقا ملثل هذه األفكار، يعيد الناس تشكيل العالم االجتماعي على هيئة هذه 
األف������كار. وعلى أي حال، فهم ال يعملون ذل������ك من دون قيد؛ فهم يواجهون 
»حقائق عنيدة«: قيود الندرة، والتعارض بني الوس������ائل وكذلك بني الغايات، 

واجلهل والفوضى املطلقة.
يتعني على أّي نظرية اجتماعية تود الهروب من أوهام الضرورة اخلاطئة من 
 unchastened utopianism دون االستسالم إلى أوهام اليوطوبية غير العفيقة
أن تُدرك هذا الص������دام بني النبوءات احمُلققة لذاتها وبني احلقائق املخالفة. 
وب������دال من احلكم على نظرية جيمس للحقيقة باملوت، كما انتهى إليه جيمس 
نفس������ه، مضلاّل باملذه������ب الطبيعي، يجب أن ننظر إليه������ا باعتبارها الصيغة 
املوجزة لتبّص������ر بطبيعة التجربة االجتماعية. وبالتالي، فإن س������ياقها األكثر 
وثاقة باملوضوع هو فهمنا لذواتنا الفردية واجلماعية، وملجتمعاتنا وثقافاتنا. 
ونظرا إلى حتّولها إلى رؤية لكّل شيء - إلى تقدير لهامش املناورة التي يتمّتع 

3 (35-64).indd   44 10/31/11   12:25 PM



البراغماتية مسترّدة  - البراغماتية كنقطة بداية

45

بها العقل في تعامالته مع العالم غير اإلنساني - فهي تفتقد كال من الوضوح 
واالّتاه، وبعد ذلك ستُفرغ من محتواها متاما من أجل احملافظة عليها. أما 

ما يتبقى منها بعد ذلك فقد ال يستحق االحتفاظ به.
أما مفه������وم ديوي للتجربة - وه������و ثالث التعاليم املمّي������زة للبراغماتية 
األمريكي������ة - فه������و يزّود مثاال آخ������ر على خيانة ملنظ������ور راديكالي من قبل 
مس������اومة متعلقة باملذهب الطبيعي. وفي ه������ذا املفهوم، تتنازع فكرتان من 

أجل السيادة؛ إذ ال ميكنهما العيش في سالم.
هناك فكرة تتمثل في صورة العامل اإلنساني الذي يُقذف به إلى عالم 
مقّي������د لكن������ه مفتوح على الرغم من ذلك - وهو عالم ميكن فيه لكّل ش������يء 
أن يصبح ش������يئا آخر وال شيء مس������تدميا. إّن اخلاصية األكثر أهمية ملثل 
هذا العالم هو أّنه يس������مح بالتجديد: باألشياء اجلديدة حقا، مبعنى أنها ال 
تكتفي مبجرد حتقيق احتمالية كانت قابعة وراء الستار بالنسبة إلى العالم 
احلقيقي، في انتظار األحداث التي تعمل كتلميح لها كي تخطو إلى خشبة 
مس������رح الواقع. أما الفكرة الثانية فه������ي رؤية الفرد ككائن حي واٍع، مقولبا 

في قصة تطّورية ليس هو الشخصية الرئيسية فيها. 
متثل األفكار والترتيبات أدوات، تس������مح له بالتعام������ل مع املوقف الذي 
يك������ون فيه؛ أما خصيصتها األكثر أهمية فه������ي طبيعتها ذات الدور الفّعال. 
إذا أردن������ا أن نأخذ بجدية منظور اإلنس������ان ككائن حي مح������ّدد املوقع، أي 
صانع اآلالت باعتباره هو نفسه أداة: أداة للتطور الطبيعي. وحتى في أشد 
التجارب استشعارا في حياته، فسيكون األلعوبة غير الواعية للقوى املجردة 
رة لها. وبهذه الروح، يعرض ش������وبنهاور تربتنا  غير املبالية مبخاوفه واملدمِّ
اجلنسية والرومانسية باعتبارها الوسائل القاسية التي ُتبرنا بها الطبيعة، 
قبل أن تطحننا، على خدمة أهدافها. ليس هناك منظور يتس������ق مع املذهب 
الطبيعي لإلنسانية ومأزقها، والذي ميكن أن يكون متماسكا أو كامال ما لم 

نكن راغبني في دفعه إلى أقصى حدود هذه النتيجة املزعجة.
ال ميكن أن تكون هاتان الفكرتان صحيحتني في الوقت نفسه. لنفترض 
أّن األرجحية مالت ف������ي النهاية إلى الفكرة الثانية: صانع اآلالت الذي هو 
نفس������ه أداة، والعقل املصّمم لك������ي يخدم بفعالية حي������ل ذاك الكائن احلي 
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الفاني، املسجون ضمن عالم طبيعي غير عابئ مبخاوفه. وفي هذه احلالة، 
ف������إن الفكرة األولى - الت������ي تتمثل فيها الذات كعامل مقاوم، والتي تش������ّق 
طريقه������ا عبر بحر من االحتماالت - يج������ب أن تتضاءل. وفي هذه احلالة، 
سيكون تطبيع اإلنسان هو تريده من إنسانيته، فالدوافع التي أدت بنا إلى 

البحث عن سلوان أو هروب في الفلسفة الدائمة ستكتسب قّوة جديدة.
أما مفهوم دي������وي للتجربة، مثل اخلّط الكام������ل للبراغماتية التاريخية 
ونظيراتها من الُش������عب األخرى من الفلس������فة احلديث������ة واملتعلقة باملذهب 
الطبيع������ي، فيدع هذا االلتب������اس من دون حل. ومن خ������الل فعل ذلك، فهو 
يُضعف بش������دة عرضه األكث������ر خصبا: أي منظور العام������ل وهو يكافح بني 

التقييد واالحتمال، واستخدام االحتماالت لتخفيف القيود.
أم������ا البراغماتية املردكلة، وهي األكثر إخالص������ا لنواياها اخلاصة، 
فيجب أن حتّل هذا االلتباس بش������كل حاسم ملصلحة العامل وطموحاته. 
لك������ن كيف؟ حتت������وي الصورة املتعلق������ة باملذهب الطبيع������ي للكائن احلي 
الفاني على حقيقة قوّية. ويجب على أي فلس������فة تنحاز للعامل أال تنكر 
ه������ذه احلقيقة. لكن عليها، على أي حال، أن تُظهر كيف ميكننا أن نعيد 
توجي������ه الفكر وأن نعيد تنظيم املجتمع بحيث تصبح رؤية العامل القادر 
على اس������تخدام املصادفة ضّد القيود أكث������ر حقيقية، كما تصبح صورة 
صان������ع اآلالت الذي حتّول إل������ى أداة للعمليات الطبيعي������ة التي ال تبالي 

مبخاوفه أقل حقيقية.
ليس������ت القضية هي أي الفكرتني حتمل ق������درا أكبر من احلقيقة اليوم 
باألحرى، تتمثل القضية في كيف ميكن جعل الفكرة األولى حتمل قدرا من 
احلقيق������ة أكبر مما حتمله الفكرة الثاني������ة غدا؛ كيف ميكننا أن نصنع غدا 
حتمل فيه الفكرة األولى حقيقة أكثر من الثانية. إن الصراع على املستقبل 

هو األمر املهّدد بالضياع في اخلالف الذي يكتنف هذا املنظور للتجربة.
إن مذه������ب بي������رس لكيفية خلع املعاني على املفاهي������م، ونظرية جيمس 
للحقيقة، ومفهوم ديوي للتجربة كلّها متتلك العديد من العناصر املشتركة؛ 
فهي تس������تمد اهتمامها الدائم من محف������زات كامنة تخفق في إيضاحها بل 
وتخونها. وفي كّل حالة، يُقوض اس������تبصار بالبش������رية والوعي الذاتي عن 
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طري������ق التمّثل - على نحو متهّور - كاّدع������اء متعلق باملعرفة والطبيعة على 
وجه العموم. تفشل كّل هذه األفكار في إدراك أنه بعيدا عن كونها منوذجا 
ملعرفتنا بالبش������رية، ال ميكن ملعرفتنا بالعالم الال إنس������اني أن تكون س������وى 
امت������داده الباهت. وكّل منه������ا يفرض على البراغماتي������ة غطاء من املذهب 
 human الطبيعي. أما الفالس������فة الذين يُفترض لديهم أن القوة اإلنسانية
agency متّث������ل كّل ش������يء، فق������د انتهجوا مرة أخرى ذلك املس������عى القدمي 
والكوني ملكان يس������مو فوق كل من احلقيقة اإلنسانية وغير اإلنسانية. كان 
عليهم، بدال من ذلك، أن يوافقوا على النظر إلى العالم غير اإلنس������اني من 

املكان الوحيد الذي منتلكه حقا - وهو مكان يقع ضمن العالم اإلنساني.
ومن ثم، فإن باليا هذه األفكار املميزة الثالث متثل إشارات مبلّغة على 
مواربة أساس������ية. أما تأثي������ر هذه املواربة فهو حرماننا من الوس������ائل التي 
نتمكن بها من خدمة قضي������ة التجريبية الدميوقراطية بصورة أفضل، وأن 

نحّسن بصورة أفضل التمّرد ضّد الفلسفة الدائمة.

املوضوعات الرئيسية: القوة، واالحتمال، واملستقبلية، والتجريبية 
تستمد هذه األفكار قّوتها املساء استخدامها - أي بقّيتها من البصيرة 
املشّوهة - من عالقتها بأربعة موضوعات كبرى، تفشل - هي والعديد من 
املذاهب األخرى املتعلق������ة بها - في إنصافها. هذه املوضوعات هي: القوة 

Agency، واالحتمال Contingency، واملستقبلية Futurity، والتجريبية.
إّن املوضوع األول هو القوة. إن العامل اإلنس������اني، الذي يتشّكل ويتقّيد 
بالس������ياق والتقليد، وبالترتيبات الراسخة واملسلّمات املشّرعة، واملثّبت إلى 
جس������د ذاٍو، واحملاط في كل من الوالدة وامل������وت بأحجيات ال ميكنه حلها، 
والذي يفتقر بشدة إلى شيء ال يعلمه، والذي يخلط بني الال محدود الذي 
يتوق إليه وبني سلس������لة النهائية من الرموز التافهة، والذي يطلب الطمأنة 
من األش������خاص اآلخرين، ومع ذلك يختفي داخل نفس������ه ويس������تعمل أشياء 
كدروع ضّد اآلخرين، والذي يس������ير نائما في أغلب األوقات ومع ذلك يكون 
مهموم������ا أحيانا وال ي������كل وال يتعب دائما، يعرف َق������َدره ويصارعه حتى لو 
بدا أنه يتقبله، ويحاول التس������وية بني طموحاته املتناقضة لكنه يعترف في 
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النهاية، أو في أعماقه، وبصورة مس������تمرة، بأن������ه ال ميكن إجراء مثل هذه 
التسوية، أو إذا كانت ممكنة فهي ال تدوم: هذا هو املوضوع الذي ال مجال 

للهروب منه.
إن املعرف������ة التي ميكننا احلص������ول عليها عنه وعن قي������وده ومعانيه هي 
املعرفة احلميمة والثاقبة القريبة الش������به باملعرفة التي ميكن لله أن ميتلكها 
عن خلقه. مثل هذه املعرفة التي ميكننا اكتسابها عن الطبيعة الواقعة خارج 
ذواتنا، أو حتى عن أنفسنا ككيانات طبيعية تقع خارج عالم الوعي - مبعنى 
آخر، عن احلياة النظرية - ستكون أقل اكتماال وأقل موثوقية. ستكون مفتوحة 
على تناقض، ليس في محتوى اّدعاءاته وتعّهداته - مثل مس������اعينا اإلنسانية 
- ولكن في أكثر إجراءاته ومفاهيمه أساس������ية. إن أسباب هذا الضعف في 

معرفتنا بالطبيعة لهي طبيعية وخارقة للطبيعة في الوقت نفسه.
يتمثل السبب الطبيعي لهذا الضعف في أّننا لم نُخلق كآلهة بل ككائنات 
طبيعية س������ريعة الزوال، مع مجال محدود من الفهم واخلبرة. وكلما ازداد 
بُعدن������ا عن املدى الذي يُظلّل فيه الفكر الفعل ويجّس������د الفعل الفكر، زادت 
ضرورة أن نس������تنبط احلقيقة غير املرئية من اإلشارات الغامضة. وحينئذ 
يصبح اختب������ار النجاح عمليا حتى عندما يبدو أن������ه نظري: أي أنه عندما 
نعم������ل على جزء من الطبيعة على أس������اس اس������تدالالتنا، فإن ما يحدث ال 
يكون متعاوضا مع ما خّمنا وجوده. وعلى أي حال، فعند مناقش������ة مميزات 
النظريات املتنافس������ة، عل������ى الرغم من أّننا قد نتخيل أنفس������نا فالس������فة 
يس������تمتعون باملنظر من َعٍل، فإننا ف������ي احلقيقة محامون يجادلون بغموض 
يتعذر إنقاصه ومينعون حلوال بديلة بدافع احلاجة العملية: أحيانا احلاجة 
إل������ى إحداث تأثير ما ف������ي الطبيعة؛ ودائما احلاجة إل������ى وضع مفاهيمنا 
العلمي������ة وأدواتنا الس������تخدام ولوصف كيف س������يبدو أي ج������زء من العالم 

الطبيعي إذا كانت تلك األدوات واملفاهيم كافية لوصفه.
إّن السبب اخلارق للطبيعة للضعف هو أن امليزة األكثر أهمية للعامل - 
أي قدرته على أن ينتشر، وأال يتوافق بالكامل، وعلى أن يحتوي داخل نفسه 
مص������ادر يتعذر كبحها من التجاوز والس������مو - حُت������دث نتائج مختلفة جدا 
عندما تطّبق على العوالم اإلنس������انية وغير اإلنسانية. في العالم اإلنساني، 
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يجع������ل ذلك من إعادة البناء أمرا ممكنا، ف������ي جميع األحوال. أما الدوافع 
واملصالح الت������ي ال يدعمها النظام احلالي فتصبح بذورا لنظام آخر. وهذا 
النظ������ام اآلخر قد يختلف في النوعية وكذلك في احملتوى عن النظام الذي 
حل محله: فقد تكون له عالقة مختلفة باحلرية البّناءة للعمالء الفرديني أو 

املجتمعني الذين يؤمنون به.
ميكن تغيير كّل ش������يء في الس������ياق - س������ياقنا - حتى إذا كان التغيير 
تدريجيا. والتغيير، الذي يأتي على ش������كل سلس������لة النهائية من اخلطوات 
التالي������ة، ميكنه أن يتخذ اّتاها، ويتم الكش������ف عن������ه، وحتى يكون موّجها 
باألفكار. بوس������عنا أن نطّور املمارس������ات واملؤسس������ات التي تضاعف فرص 
ممارس������ة قدراتنا على املقاومة وإعادة البناء. وإذا كانت الروح هي االس������م 
ال������ذي ميكن إطالقه على َملَ������كات املقاومة والتجاوز ل������دى العامل، ميكننا 
روحنة spiritualize املجتمع. وبوس������عنا أن نقلّل املسافة بني من نكون وبني 

ما جنده خارج أنفسنا.
وعلى أي حال، فنحن ال نس������تطيع روحنة الطبيعة. ال ميكننا أن نختار 
إال بني فعل ش������يء لها وبني تركها دون تدّخل. ونحن نظل محصورين بهذا 
االختي������ار حتى في أعظم إجنازاتنا العلمية. وهنا، في عالقتنا بالعالم غير 
اإلنس������اني، فإن أهمي������ة عدم تالؤمنا تظل مرّكزة على هدف وحيد يتس������م 
بالش������دة لكنه ضّيق: أي قدرتنا على التخم������ني والتجريب فيما وراء حدود 
ما تس������مح به النظريات الس������ائدة والطرق املقبولة، وبع������د ذلك أن نراجع 
ارتاعيا retrospectively فرضياتنا في ضوء اكتش������افاتنا. وفي النهاية، 

على أي حال، فليس لدينا أي أمل في حتويل الطبيعة نحونا.
أم������ا املوضوع الثاني فهو االحتمال. عند تطبيقها على العالم الطبيعي، 
فإن املقوالت الش������كلية للضرورة، واإلمكانية، واالحتمال ليس لها أي معنى 
مس������تقل عن أفكارنا ح������ول كيفية عمل الطبيعة. هن������اك أحد فروع العلوم 
الطبيعي������ة على وجه اخلصوص - هو عل������م الكون )الكوزمولوجيا( - يتعلق 
بصورة مباشرة باملعنى الذي يكون فيه الضروري ضروريا؛ واملمكن ممكنا؛ 
واحملتم������ل محتمال. إن املفهوم الدقيق للضرورة، أو اإلمكانية، أو االحتمال 

هو مجرد تلميح اختزالي إلى نظرية بعينها أو إلى فصيلة من النظريات.
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في أي مجموعة من األفكار حول الطبيعة، ستُمثل بعض الطرق التي 
تسير بها األمور على أنها أكثر »ضرورة« من غيرها، مبعنى أن حتديدها 
يعتمد على عدد أقل من الشروط. وعلى أي حال، فحتى األكثر ضرورة 
م������ن األحداث والعالق������ات الضرورية س������تصاب بع������دوى أحد عناصر 
التكلّ������ف: أي وجود طري������ق بعينه فقط ألنه كذل������ك. وحتى كوزمولوجيا 
»احلال������ة الثابت������ة« ال ميكنها أن توّضح ملاذا يتعني عل������ى الكون، أّي كون، 
أن يصّمم بحيث ميتلك خاصية التوّلد الذاتي أو اإلعاشة الذاتية. وألن 
الكون أصبح على هيئة بعينها بدال من أخرى، فهذا عنصر يتعذر تغييره 
لالحتمال في الكوزمولوجيا، والذي هو أش������د مس������اندة لضرورة وجود 
عالق������ات ثابتة في الكون. واملعنى الدقيق الذي تكون فيه هذه العالقات 
ضروري������ة أو غي������ر ضرورية ال ميكن اس������تنباطه من أّي معجم مس������تقل 
للمقوالت الش������كلية، فهذا املعنى يعتمد على م������ادة وتضمينات أفكارنا 
ح������ول الك������ون وتاريخه - أو طريقته في أال يكون ل������ه تاريخ، أو أن يكون 

سرمديا، إذا كان الزمن مجرد وهم.
وعل������ى أي حال، في تربتنا اإلنس������انية لإلنس������انية، يتخذ االحتمال 
معن������ى خاّصا. وله������ذا املعنى اخلاّص أهمية محورية للفلس������فة التي من 
ش������أنها أن حتّرر فهمنا من قيود املذه������ب الطبيعي. ليس هذا االحتمال 
مجرد تخمني تافه؛ بل هو ثقل يضغط علينا بشّدة. نحن نكافح من دون 
ج������دوى إلنكاره أو التقليل من قيمته. وه������ذا الثقل هو املجموع التراكمي 

لعدد من العناصر املتمّيزة.
ومن بني ه������ذه املكّونات، جند املعنى الذي يتع������ذر تغييره - واحملفوظ 
حت������ى حتت الكوزمولوجيا األكثر جبرية necessitarian - والتي يكون فيها 
الكون وتاريخه - أي الس������ياق األوس������ع حلياتنا - موجودا هناك وحس������ب، 

وبصورة ال ميكن تفسيرها.
ثمة مكون ثان يتمثل في عجزنا - عند دراس������ة أّي جزء من الطبيعة - 
عن حتديد، بشكل حاسم وقاطع، أّي نظرية هي الصحيحة. ليس األمر أن 
معرفتنا محدودة فقط، بل إن جهودنا لوضع فرضيات وطرق ثابتة ملطخة 

بتناقضات غير قابلة للحل.
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أم������ا اجلزء الثالث فهو اخلاصية احلاس������مة لصراعن������ا التاريخي حول 
ش������كل املجتمع والثقافة. فحتى اجلوانب األكثر حميمية واألش������د أساسة 
من تربتنا تتلّون وفق مس������لّمات الثقافة ومؤسسات املجتمع. ال ميكننا أن 
نقّسم تربتنا على نحو متصلّب إلى تلك الشخصية واجلماعية، أو العابرة 

.biographical والدائمة. يتسّرب الزمن التاريخي إلى الزمن السيري
ثمة عنص������ر رابع هو دور احل������ّظ والنعمة اإللهي������ة grace في احلياة 
اإلنس������انية: أن حتظى أو ال حتظى بفرص محظوظة، أن تتلقى أو ال تتلقى 
أفعاال تدل على التقدير واحلب من األشخاص اآلخرين. إن الثروة العمياء 
الت������ي تتحكم في والدتن������ا - كنتيجة لعواقب الت������زاوج العرضي لوالدينا - 

تطاردنا في األمور الكبيرة وكذلك في تلك الصغيرة.
إن ترب������ة االحتم������ال الناتة عن احت������اد هذه احلقائ������ق األربع تهّدد 
بس������حقنا، وهي تزعجنا وترعبنا بس������بب تناقضها الظاهر مع إحساس������نا 
الذي يتس������م بنفس القوة بكوننا روحا متجّس������دة ومتجاوزة للس������ياق. ومن 
بني األدوات التي قمنا بنش������رها حملاربتها بأكثر الصور استدامة في تاريخ 
األف������كار، كانت الفلس������فة الدائمة. علينا أن نتخلّى عن ه������ذه املعركة ضّد 
تربة االحتمال: فال ميكننا إجراؤها إال بتكلفة مدمرة لقدراتنا على البناء 

الذاتي، باإلضافة إلى وضوح بصيرتنا.
يتمثل املوضوع الثالث في املس������تقبلية. وما إن كان الزمن حقيقيا أم 
ال في العالم الواس������ع للطبيعة، والذي تظل معرفتنا به بعيدة ومتناقضة 
ف������ي الوقت نفس������ه، لهو موضوع س������يظل مثيرا للخالف عل������ى الدوام. 
وك������ون هذا الزمن حقيقيا في الوجود اإلنس������اني لي������س، على أي حال، 
فرضي������ة تخمينية؛ فهو ضغ������ط نواجهه بقوة متزايدة، م������ا بقينا واعني 
وغي������ر مخدوعني، في رحلتنا من الوالدة إلى املوت. إن اخلاصية املؤقتة 
لوجودنا هي نتيجة لتجس������دنا، والعالمة املميزة حملدوديتنا، والش������رط 

الذي مينح السمو أفضليته.
إن العوال������م االجتماعية والثقافية التي نس������كنها ونبنيها ال تس������تنفدنا. 
فه������ي محدودة. أما نحن، باملقارنة بها، فلس������نا كذلك؛ فبوس������عنا أن نرى، 
ونفك������ر، ونلمس، ونبن������ي، ونتواصل بطرق أكثر مما ميكنها أن تس������مح به. 
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ولهذا الس������بب مطلوب منا أن نثور ضّدها: أن نعّزز مصاحلنا وُمثلنا العليا 
كما نفهمها اآلن، ولكن أيضا أن نُصبح أنفس������نا، مع التأكيد على التقاطب 

polarity الذي يشّكل قانون وجودنا املنتهك للقوانني.
إن الس������عي ملا وراء البنية الراس������خة الذي ميّثل، لذلك السبب بالذات، 
البداي������ة احملتملة لبنية أخرى، حتى لبنية تنّظم إع������ادة صنع ذاتها، هو أن 
تعيش من أجل املستقبل. متثل احلياة من أجل املستقبل طريقة للعيش في 
احلاض������ر باعتبار أنه ال يتحدد برمته بالظ������روف احلالية لوجوده. نحن ال 
نستسلم بالكامل أبدا، فنحن نُنجز عملنا املتمثل في اخلضوع السلبي، وفي 
القنوط األبكم، كأننا نعلم أّن النظام الراس������خ لم يكن ليدوم لألبد، وأنه ال 
ميتلك حقا نهائيا في والئنا. إن التوّجه نحو املس������تقبل - أو املس������تقبلية - 

ميثل شرطا مّحددا للشخصية.
وه������ذه اخلاصية أساس������ية لوجودن������ا لدرجة أنها تش������ّكل أيضا تربة 
للتفكير، حتى عندما تتوجه أفكارنا بعيدا عن أنفس������نا إلى الطبيعة. فتُعيد 
دون انقطاع تنظيم تربتنا بالتفاصيل املندرجة حتت عناوين عاّمة، وتقوم 
باس������تمرار بتفكيك وإع������ادة صياغة العناوين لصقل التجربة، واس������تخدام 
احل������دس intuiting عن������د النظ������ر إلى مجموع������ة من العالق������ات املعروفة 
للتحق������ق من وج������ود مجموعة أخرى، بجانبها أو مخفاة حتتها، واكتش������اف 
ش������يء ما عندما نش������رع في اكتش������اف آخر، وأن نكتش������ف بالفعل ما الذي 
قامت فرضياتنا وطرقنا باس������تبعاده باعتباره منافيا للمنطق، أو متناقضا 
أو مس������تحيال، حينئذ س������نتمكن من رؤية اخلطوات القادمة للتفكير - أي 

احتماالته، ومستقبله - كمغزى لكامل املاضي املتعلق بالفكر.
يجب أن يتوّقف املس������تقبل ع������ن أن يكون ورطة ويج������ب أن يتحّول إلى 
برنامج: علينا أن نردكله لتمكني أنفس������نا. وذاك هو س������بب االهتمام بطرق 
تنظي������م الفك������ر واملجتمع التي تقلّ������ل من تأثير ما حدث قب������ل ذلك على ما 
قد يحدث في املس������تقبل. مثل هذه االبتكارات الفكرية واملؤسساتية تعل 
التغيير في الفكر أقل اعتمادا على ضغط الشذوذات غير املتقنة، والتغيير 
ف������ي املجتمع أقل اعتمادا على ضربات األذى غي������ر املتوّقع. في أّي موقف 
تاريخ������ي بعينه، يكون للجهد املبذول للعيش من أجل املس������تقبل عواقب من 
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حيث كيفية تنظيمنا ألفكارنا وكيفية ترتيبنا ملجتمعاتنا. هناك بنية للمراجعة 
املنّظمة للبنى. أما مكوناتها، على أي حال، فليست سرمدية - فنحن نقوم 

بلصقها معا باملواد املنقوعة في الزمن واملوجودة في املتناول.
إّن املوضوع الرابع هو التجريبية، وهو أقل ُقربا ألن يكون فكرة منفصلة 
من توليف������ة املوضوعات الثالثة األخرى. أما ما يضيف������ه إليها فهو مفهوم 
حول اجلديد وصنعه. لنتدّبر املش������كلة ضمن سياق اإلنتاج وعالقته بالعلم. 
يتمثل فهم طريقة ما لس������ير األمور في إدراك حتّوالتها احملتملة: ما الذي 
ميكنها أن تتحول إليه حتت الظروف املختلفة أو كنتيجة لألحداث املختلفة. 
وهذه التحّوالت املتعلقة باملوقف الراس������خ - وهي الظل اخلافت الدال على 
اخلطوات القادمة - هي ما نعنيه، أو يجب أن نقصده، باحملتمل. وبوسعنا 
حتويل بعض ه������ذه االختالفات املتخّيلة إلى أش������ياء. وبعد ذلك، ال يصبح 

العلم قاعدة اإلنتاج بل اإلنتاج نفسه.
هناك طريقة لتس������ريع إنتاج اجلديد، تتمثل ف������ي حتويل الطريقة التي 
يعمل بها الناس معا إلى تسيد اجتماعي للتخّيل: حيث حتاكي تعامالتهم 
بعضهم مع بعض ح������ركات الفكر التجريبي. ولتحقيق ه������ذه الغاية، يتمثل 
املتطلب األول في أن نوّفر الطاقة والوقت الالزمني ألي ش������يء ال نستطيع 
تكراره حتى اآلن. أما ما ميكننا تكراره فسنعّبر عنه في صورة معادلة وبعد 
ذلك جنّسده في صورة ماكنة. وهكذا، فنحن نحّول تركيز الطاقة واالنتباه 

بعيدا عما ميكن تكراره، وباتاه ما ال ميكن تكراره حتى اآلن.
أم������ا املالمح األخ������رى للعمل كابت������كار دائم فتعتمد عل������ى هذا اإلجناز 
األساس������ي؛ فنحن نعيد التفكير ونعيد تصميم مهامن������ا اإلنتاجية في أثناء 
تنفيذها. ونتيجة لذلك، فنحن ال نس������مح بإج������راء املقارنات الصارمة بني 
األدوار اإلش������رافية والتنفيذية التي سيتم وضعها. وهنا تصبح التقسيمات 
ب������ني أولئك الذي������ن يؤّدون امله������ام املتخّصصة املختلفة سلس������ة - في حني 
تتقدم اخلطة في مس������ارها الصحيح. وبدال من توزيع املنافس������ة والتعاون 
على األقس������ام املختلفة من احلياة اإلنس������انية، نحن جنم������ع بينها في نفس 
املمارسات نفس������ها. وفي أثناء قيامنا مبراجعة مهامنا في خالل تنفيذها، 
أيضا، في س������ياق اخلب������رات املوّلدة بهذه الفعالية املنتج������ة، نبدأ مبراجعة 
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فهمنا ملصاحلنا وحتى لهوّياتنا. وبهذه الطريقة، يعمل شكل التعاون العملي 
على عكس توليفة التحليل، والتخليق، وما يطلق عليه بيرس اس������م التبعيد 
abduction: أي الوثبة املتعلقة بالتخمني التأملي ولكن املّطلع. وهنا يصبح 

. تنظيم العمل منطقا عمليا من دون تروٍّ
أما السياسة، وخصوصا السياس������ة الدميوقراطية، فتحمل التجريبية 
إل������ى مس������توى آخر. وهي تفعل أكث������ر من تنظيم مي������دان متمّيز من احلياة 
االجتماعي������ة، بجانب ميدان اإلنتاج. وهي تضع الش������روط التي ميكننا من 
خالله������ا أن نغّي������ر كّل امليادين األخرى. واملعي������ار اجلوهري الذي ميكن من 
خالل������ه قياس جناحنا في االقتراب من أمثولة تريبية في السياس������ة هو 
النج������اح ف������ي جعل التغيير أقل اعتم������ادا على األزم������ة. إن الكارثة - والتي 
كثي������را ما تظهر في ص������ورة انهيار اقتصادي أو صراع مس������لّح - ميكن أن 
تدّم������ر أي نظام. وحتى في املجتمعات املدقرطة جزئيا في العالم املعاصر، 
فإن من يصلحون النظام االجتماعي الراس������خ س������يحتاجون في العادة إلى 
االعتماد على األزمات كحليف لهم. إن جعل السياس������ة أمرا تريبيا يعني 
أن تس������تغني عن احلاجة إلى ه������ذا احلليف، وذلك لتنظي������م الصراع على 
س������يادة واس������تخدامات القّوة احلكومية - وفي احلقيقة على كّل الشروط 
الراسخة التي ميكننا بواسطتها أن يطالب أحدنا اآلخر - أي أن الترتيبات 
واملمارس������ات احلالية تُضاعف الف������رص ملراجعتها اخلاصة، ومن ثم يصبح 

التغيير داخليا.
إن مصلحتنا في جعل التغيير داخلي املنشأ متتلك العديد من اجلوانب، 
عن طريق تأثيرها املباشر، فهي تخدم مصلحتنا في أن نكون سادة السياق 
العرض������ي اجلزئي ال������ذي نعمل ضمن حدوده : أي أال جنعل هذا الس������ياق 
مفروض������ا علينا كحقيقة طبيعية أو َقَدر ال ميك������ن مقاومته. أما من خالل 
تأثيرات������ه غير املباش������رة، فهو يعزز طائفتني أخريني م������ن املصالح. األولى 
مصلحتن������ا في تدمير االنقس������امات والتسلس������الت الهرمي������ة االجتماعية 
املتجذرة، التي تس������تند دائما إلى مؤسس������ات ومعتقدات معزولة نسبيا عن 
الهجوم املستمر؛ أما الثانية فمصلحتنا في تعجيل التقّدم العملي عن طريق 

حتسني قدرتنا على إعادة توحيد الناس، واآلالت، واألفكار.
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وبالتالي، فإن التجريبية في السياس������ة أعمق في مداها وأكثر عمومية 
ف������ي نطاقها من التجريبية ف������ي اإلنتاج. وعلى أي حال، فه������ذه التجريبية 
السياس������ية متثل في حد ذاتها نوعا من األفكار األكثر عمومية واملمارسات 
األكث������ر طموحا: أي فك������رة عدم االنحب������اس مطلقا في الس������ياق احلالي، 
وممارسة استخدام املتاح من االختالفات األصغر خللق االختالفات األكبر 
التي لم تظهر حتى اآلن. متثل التجريبية بادئا للوجودية؛ فهي تتعلق بتغيير 
سياق الترتيب الراسخ واإلميان املفترض، قليال قليال وخطوة فخطوة، في 

أثناء قيامنا بتأدية أعمالنا.
وعن������د النظر إليها ف������ي هذا الضوء، متث������ل التجريبية احلل ملش������كلة 
ميتافيزيقي������ة بعينها. واملش������كلة هي أّننا يجب أن ننّظ������م التجربة واملجتمع 
بحيث ال يفعالن أّي ش������يء مطلقا سوى أال يقوم أي تنظيم منفرد للتجربة 
واملجتمع بإنصاف قدراتنا املتمثلة في نفاذ البصيرة، واالبتكار، واالتصال. 
ينقس������م حّل هذه املشكلة إلى جزأين: يتمثل اجلزء األول في تطوير طريقة 
للتنقل ضمن السياق الراسخ، والتي تسمح لنا بأن نتوّقع ضمن السياق تلك 
الفرص التي لم حتققها حتى اآلن وحتى قد ال تسمح بها؛ أما اجلزء الثاني 
فيتمثل في ترتيب املجتمع والفكر بحيث إن الفرق بني إعادة إنتاج احلاضر 

والتجريب باملستقبل يتضاءل ويذوي.
تتمثل النتيجة في تسيد الدافع التجريبي في شكل من احلياة والفكر 
الذي ميّكننا من التسوية بصورة أكثر اكتماال بني االرتباط والتفّوق، وحينئذ 

سنصبح أكثر إنسانية وأكثر ربانية في الوقت نفسه.

قراءتان مغلوطتان للبراغماتية 
بوصفه������ا فلس������فة، أخفق������ت البراغماتية في إنص������اف موضوعات 
القوة، واالحتمال، واملس������تقبلية، والتجريبية، التي ألهمتها؛ فقد ضّحت 
الفلسفة البراغماتية بها جميعا ملصلحة املذهب الطبيعي. )وباعتبارها 
تعبيرا عن الثقافة الوطنية األمريكية، فش������لت البراغماتية في إنصاف 
احتم������االت احلي������اة في ظ������ل الدميوقراطية؛ فقد ضّح������ت بها من أجل 
الكمالي������ة الدميوقراطي������ة democratic perfectionism(. إن مواربات 
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منظ������ور بيرس حول كيفية تقرير معن������ى املفاهيم، وتلك املتعلقة بنظرية 
جيم������س للحقيقة، ومبذهب ديوي للتجربة، توّضح أش������كاال مميزة لهذه 

التضحية بالرؤية ملصلحة التحّيز.
لقد حتّيزت الرؤية للعامل اإلنس������اني، غير مستسلمة للظروف املهينة؛ 
بينم������ا أصّر التحّيز على احملاولة املضللة للعثور على قاعدة للفكر واحلكم 
تعلو على منظور اإلنسانية. وكانت النتيجة هي منع البراغماتية من االلتزام 

برؤيتها، ومن تسيد بديل أكثر صالبة وقّوة للفلسفة الدائمة.
علينا أن ننقذ الرؤية من التنازالت املتعلقة باملذهب الطبيعي التي عملت 
على تقويضها في تاريخ البراغماتية األمريكية. أما إذا كنا سنختار استخدام 
واسمة البراغماتية على ُمنتج هذا اخلالص فيبقى سؤاال مفتوحا، وأنا اقترح 

أن جنيب عنه بصورة إيجابية بناء على مجموعة من األسس البراغماتية.
ترقى مثل إعادة التوجيه هذه، واملتعلقة بالبراغماتية، إلى كونها حتريرا 
لرؤي������ة مقّيدة. ولتحريره������ا، علينا أن نعارض اثنتني من ط������رق فهم التقليد 
البراغمات������ي، واللت������ني كانتا في صعود أخيرا: ثمة قراءة انكماش������ية وأخرى 
حنينية - بطولي������ة nostalgic-heroic. تنطوي األولى على مفارقة تاريخية؛ 
أم������ا األخيرة فهي عتيقة مهجورة. وكلتاهما عدائية ملا يتعني علينا أن مننحه 

القيمة األعلى في هذا التقليد.
ترى القراءة االنكماشية البراغماتية باعتبارها سلفا »ملا بعد احلداثة« 
postmodernism، ويكم������ن غرورها املميز في أّن كّل س������ياق تاريخي ميثل 
قانون������ه اخلاص، وبالتالي فإن تعميم احلكم عليه لينطبق على أّي ش������روط 
باس������تثناء تلك اخلاصة به س������يعني املطالبة باألحقّية في سياق أساسي - 

وبالتالي تاهل بصيرة ال ميكن ألحد أن يأمل في بلوغها.
متّثل هذه الفكرة لبسا بني فكرة سلبية جيدة - والقائلة بعدم وجود نقاط 
ثابتة في تاريخ املعرفة والتجربة - وبني فكرة س������لبية سيئة - تقول بأننا ال 
نس������تطيع أن نرى، أو نفكر، أو نخلق أكثر مما تس������مح به البنية الراس������خة 
للمجتمع. متّثل الفكرة الس������لبية الس������يئة إنكارا مباشرا ملوضوع املستقبلية 
أو التجاوز. وهي متثل أيضا االدعاء الرئيس������ي الذي يطرحه رابع اخليارات 

األربعة املرفوضة التي استكشفناها في جزء سابق من هذا الكتاب.
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هناك طريقة ملعرفة أن الفكرة السيئة سيئة، وهي أّنها ال تقيم أي وزن عملي 
لش������روطها اخلاصة، فهي ال تقدم س������وى فعل يخلو من املعنى. تشير الفرضية 
االنكماش������ية ضمنا إلى أّن اخلطاب������ات discourses املتعلقة باخلطابات - أي 
املقترحات الرفيعة املستوى حول املعايير، والطرق، واألسس - ما هي إال مضيعة 
للوقت. إّن اخلطاب التلوي meta-discourse الوحيد املبّرر هو ذلك الذي يُظهر 
بوض������وح الصفة العدمية الفائدة واخلّداعة لكّل اخلطابات التلوية. وما يهم هنا 

هو امتالك مقترحات من الطراز األول حول إعادة بناء ترتيباتنا وأفكارنا.
إن الطاقة، والس������لطة، وس������عة اخليال التي نبتكر به������ا املقترحات من 
الطراز األول تعتمد، على أي حال، على قدرتنا على الرؤية فيما وراء حدود 
الس������ياق احلالي. إن كّل إبداع مهم في الفكر أو في املجتمع من املرّجح أن 
يتطلّب قدرا بسيطا من التمّرد: إدراك توقعي anticipatory ضمن السياق 
احلالي لالحتم������االت - للتبّصر، والتج��رب���ة، واالّتص��ال، والتنظي���م - التي 
ال ميكن أن تُدركها بصورة أكثر اكتماال إال من خالل تغّير في الس������ياق: أي 

في الترتيبات املؤسساتية واملثل العليا املقبولة التي حتددها.
وهكذا، فإن مبادرات الطراز األول األكثر أهمية تأتي حبلى باملنظورات 
املستقبلية البديلة؛ فهي عبارة عن نبوءات باإلضافة إلى كونها إصالحات، 
ووكالؤها وأنصارها ليس لهم اختيار س������وى شّن احلرب على أي ما يكّذب 
نبوءاتها في حالتها. ترقى مثل هذه املمارس������ة إلى كونها تفنيدا حّيا لفكرة 
كوننا س������جناء - سواء محظوظني أو منحوس������ني كما تقتضيه احلال - في 

العالم االجتماعي والثقافي الذي جند أنفسنا فيه.
أم������ا األفكار الت������ي تنّور مثل هذه اإلبداعات فتجمع حتما في أنفس������ها 
عناص������ر املقترحات من الطراز األول ومن الطراز األعلى. فإذا كانت، على 
س������بيل املثال، نظريات جديدة في العلم، فقد تشير ضمنا إلى تغيرات في 
ممارسة ذلك العلم ومفهومه الذاتي، وكذلك في افتراضاته حول الضرورة، 
واإلمكانية، واالحتمال. وإذا كانت إصالحات اجتماعية، فقد تترك أثرا في 
فهم الناس مصاحَلهم باإلضافة إلى تأثيرها في تنظيم املجتمع املؤسساتي. 
وفي كل من احلالتني، ستأتي مبادرة الطراز األول مزّينة بإصالح من طراز 

أعلى من األفكار أو الترتيبات.
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ولذل������ك فإن ما يتعني علين������ا أن ننكره ليس الطم������وح التنبئي خلطاب 
م������ن رتبة أعلى، والذي يُظهر قّوته من خ������الل قّوة املقترحات التي ينّورها. 
م������ا يتعني علينا أن نرفضه هو اخلواء امله������ووس للخطابات التلوية، والذي 

يكشف عقمه من خالل فشله في تقدمي أّي من هذه املقترحات.
أما الق������راءة االنكماش������ية للبراغماتي������ة فهي، وبفع������ل تناقض ظاهر، 
مجرد مراوغة عقيمة. فهي ترفض الطموح باس������م التواضع، وهي ترفض 
املتناول من أجل التأثير. وعلى أي حال، فأبطالها متميزون عن صناديدها 
الفلسفيني بفعل صمتهم املبرمج. وبعد أن تُفهم بواسطة خطاب ساٍم تتمثل 
رسالته الوحيدة في عدم جدوى كّل اخلطابات التلوية وفي القيمة احلصرية 
للمقترحات من الطراز األول، فهي تترك امليدان بالتالي، بحرمانها من أّي 
من هذه املقترحات، للقوى املهيمنة في املجتمع وفي الفكر. ونتيجة لفشلها 
ف������ي إدراك انفتاح احلد الفاصل بني املش������روعات م������ن النمط األول ومن 
املرات������ب األعلى، فهي تبقى ناقصة في األنواع ذاتها من األفكار التي تخلع 

عليها القيمة األسمى.
تس������عى القراءة احلنينية - البطولية للبراغماتية للدفاع عن التقليد 
البراغماتي ضّد االستخفاف بالتاريخانية )أو »ما بعد احلداثة«( للقراءة 
االنكماشية. وحتت ستار توقير البراغماتيني األمريكيني الكالسيكيني، 
فهي متّثلهم كأس������اتذة للفلس������فة مهتّم������ني باملس������اجالت املألوفة حول 
الواقعية، والنس������بوية relativism، واملوضوعية. أم������ا النتيجة، على أي 
حال، فهي إنتاج مس������تحاثة تُبرز عيوبهم املرتبط������ة بالزمن للعيان، بدال 
م������ن حترير أكثر العناصر في مذهبهم إزعاج������ا، وإرباكا، وإثارة ليمكننا 

استخدامها اليوم.
وفي مثل وجهة النظر هذه، كانت الفرضية الرئيسية للبراغماتية شيئا 
متعلقا باخلّط املستدام األخير للدفاع خالل التراجع الطويل للفكر الغربي 
من الثقة املتعجرفة في قدرتنا على رؤية العالم بعيني الله. وفي احلقيقة، 
هناك الكثير في كتابات البراغماتيني األمريكيني الكالسيكيني مما يتالءم 
مع مثل هذا التفس������ير. وعلى أي حال، فذلك ه������و بالتحديد اجلزء األكثر 

تعرضا للفساد بفعل أوهام املذهب الطبيعي.
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إّن اخلط������أ الذي ارتكبه هذا العنصر في البراغماتية هو اللّبس بني 
دافع������ني اثنني: األول أن يُرف������ض؛ والثاني أن تتم احملافظ������ة عليه. أما 
الدافع الذي ستتم رعايته فهو الدافع لنبذ الثنائية dualism التي ال تفتأ 
تطارد الفكر التأملي: بني الش������خص واملوضوع، بني احلرية والضرورة، 
بني الروح والطبيعة. تعمل تربتنا املتعلقة بالفعل واالّتصال على تبديد 

مثل هذه الثنائيات.
وم������ن املهّم، على أي حال، االّتاه الذي نتخذه ف������ي أثناء تبديدها: ما 
ال������ذي نفعله بحياتن������ا ومجتمعاتنا من يوم آلخر. وه������ذه الثنائيات هي في 
احلقيقة هالوس؛ فهي تنشأ عن محاوالت اخلروج من نطاق الفعل ومن ثم 
النظر إلى أنفس������نا من اخلارج، بصورة تأّملية، بدال من النظر من الداخل، 
بشكل نشط. وقد ساهم كّل ما هو ثمني تقريبا في فلسفة السنوات املائتني 

األخيرة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في احلملة ضّدها.
أما الدافع اّلذي س������يُرفض فهو الدافع لرواي������ة قّصة حول تبديد هذه 
الثنائيات، والتي تتس������م باالنفصال عن أّي نية أو مشروع إصالحي بعينه. 
ستبدو مثل هذه القّصة كضرب من العلم الفائق superscience، فستوّضح 
بالتحديد كيف تُبدد الثنائيات في الطبيعة، وكيف تشكل التجربة - تربتنا 
- ج������زءا ال يتجزأ من العالم الطبيعي. ومن خالل القيام بذلك، فس������تُعيد، 
بصورة أو بأخرى، االلتباس املتمثل في مذهب ديوي للتجربة: إّن االلتباس 
بني معرفة أّننا كائنات طبيعية - كما نحن كذلك بالفعل - ومحاولة تزويد 
تقري������ر كامل عن تربتنا اإلنس������انية مبفردات املذه������ب الطبيعي - األمر 
ال������ذي ال ميكنن������ا القيام به. يبدو األمر كأن بوس������عنا تبدي������د الظالم الذي 
يكتنف معرفتنا العلمية عن طريق إش������عال األض������واء بصورة مفاجئة، ومن 
دون احلاج������ة إلى القيام باألبحاث املتعلق������ة بالعلوم الطبيعية، ومن دون أن 
نتقيد بالطبيعة التخصصية، واملقّيدة باألدوات، وبالتالي القصيرة الدميومة 

أيضا لكل أنواع التخمني العلمي.
قام الفالس������فة البراغماتيون الكالس������يكيون، مثل هيغل، وبيرغسون، أو 
أّي عدد من أقرانهم اآلخرين، بالضغط بشكل خاطئ من أجل حتويل تبديد 
الثنائيات إلى طريقة لفهم وممارسة الفلسفة بوصفها ضربا من العلم الفائق 
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املتعلق باملذه������ب الطبيعي. وبدوره������ا، تعمل القراءة احلنيني������ة - البطولية 
للبراغماتية على حتويل حملتها ضّد النسبوية والتاريخانية املتعلقني بالقراءة 

االنكماشية إلى إحياء لذكرى ذلك اخلطأ.
وبسبب هذا اخلطأ، نحن جنازف بالتعرض خلسارة مضاعفة؛ فإحدى 
اخلسارتني هي فقدان الوضوح فيما يتعلق بحالتنا. ال يعني اشتمالنا ضمن 
الطبيعة بالضرورة أنه بوسعنا أن نرسم خريطة لهذا االشتمال، وأن نصف 
حالتنا من اخلارج كأننا لسنا من نحن عليه في احلقيقة. ميكننا أن نوسع، 
من خالل التنظي������ر وصنع اآلالت، مجال عمل جهاز للفهم والتفّكر، والذي 
يبنى على مقياس كائن حي قصير الدميومة وموجود في وضع معني. وعلى 
أي ح������ال، ال ميكننا أن نفعل ذلك إال بواس������طة اخلطوات احملددة املوضع 

لكنها تراكمية.
وعندما تترك وجهات نظرنا أرض الظواهر التي تبدو واضحة لنا، فهي 
تتحّول إلى مجاز allegory، بعيد عن فهمنا احلدسي. وميكننا أن نبّررها، 
عند محيطها من االس������تدالل والتطبيق، عن طري������ق النتائج العملية - أي 

التجارب والنوايا - التي ميكننا إنتاجها بأخذها على محمل اجلد.
أما ما يستتبع هذه اخلسارة للوضوح حول حالتنا فهو فقدان التوّجه في 
أفعالنا. نحن ال نس������تطيع رؤية العالم بعيني الله، وبرغم ذلك فبإمكاننا أن 
نغّير حالتنا - ليس فقط عناصر ظروفنا، بل والعالقة التي بيننا وبينها. إن 
إنتاج ضرب من التفكير ميكنه أن يدعم ويوّجه الفعل التحّولي مع االستغناء 
في الوقت نفس������ه عن أوهام العلم الفائ������ق املتعلقة باملذهب الطبيعي ميثل 
أح������د طموحات البراغماتية املردكلة. وهو أيضا النتيجة املطلوبة للثنائيات 

التي ثارت الفلسفة ضّدها.

تبصرات براغماتية وأخطاء أمريكية
إن البراغماتي������ة، على أي حال، ليس������ت مجّرد مذهب مش������روح في 
الكتب. إنها الفلس������فة األكثر متييزا للبلد الذي أصبح القّوة املهيمنة في 
العالم، وبالتالي ال يكفي قبولها بناء على كلماتها باعتبارها سلس������لة من 
املقترح������ات التصورية، والتي مت حتويلها بفعل حتيزات املذهب الطبيعي 
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بعي������دا عن الدوافع اإلصالحية التي تبعث فيها احلياة. ومن املفيد أيضا 
أن نفهمها في ضوء خلفية من التجربة الوطنية واملش������روع الوطني الذي 

منحته صوتا فلسفيا.
وعند النظر إليها في هذا الضوء - كما كانت احلال في العالم األوسع خارج 
نطاق فلسفة أس������اتذة اجلامعة - زّودت البراغماتية مجموعة من النظريات 
املتعلق������ة باملعنى، واحلقيق������ة، والتجربة أقل من كونه������ا طرحت مجموعة من 
املواقف حلل املش������كالت البراغماتية للحياة واملجتمع. وفي هذا السياق، لم 
تك������ن الصعوبة مع البراغماتية هي إغواء اخللط بني التعاطف مع العلم وبني 
االستس������الم للمذهب الطبيع������ي، بل إنها متثلت في إغواء الس������ماح بتقويض 
محتوى طريقتها بفعل عيوب الثقافة الوطنية التي حتدثت عنها البراغماتية. 
ل������م يكن اخلطأ هو املذهب الطبيعي؛ بل كان وجهة النظر التي أطلقت عليها 
في فقرة س������ابقة اس������م الكمالية الدميوقراطية - باإلضافة إلى الظاهراتية 
واملذهب الطبيعي، وهي إحدى الطرق الرئيسية التي تشّتت من خاللها انتباه 

الفكر احلديث، وانحرفت جهوده لطرح بديل متكامل للفلسفة الدائمة.
يج������ب أن تضع كّل ثقافة احل������دود الفاصلة بني املالمح القابلة للتعديل 
للحي������اة االجتماعية والطبيعة الباقية للوجود اإلنس������اني. وعندما نقلل من 
حجم مدى متثيل النظام الكامل للمجتمع والثقافة لسياس������ة متجمدة - أي 
االحتواء وإيقاف القتال - سنصبح عبيدا ملخلوقاتنا اخلاصة غير املعروفة، 
والتي نس������جد لها كأنها طبيعية، بل وحتى مقّدس������ة. والستبدال املفردات 
السياس������ية بأخرى الهوتية، نحن نرتكب إذن خطيئة عبادة األوثان، بتقييد 

الروح الال محدودة ضمن مجال رؤية تراكيبها احملدودة.
وم������ن الناحية األخ������رى، إذا أنكرنا جهلن������ا ومحدوديتن������ا، وتخّيلنا أننا 
قادرون على الهروب منهما بواس������طة أفعال املس������اعدة الذاتية أو التعاويذ 
الذاتي������ة، فنح������ن ال نخاطر بفقد وضوحنا فقط، بل بأنفس������نا أيضا. نحن 
نس������تبدل القّوة اإلصالحية احلقيقية بادعاء يبدأ بس������جننا. إّن الفلس������فة 
الدائمة - وبدرجة أقل كل م������ن الظاهراتية، واملذهب الطبيعي، والكمالية 
الدميوقراطي������ة باعتباره������ا هروبا ناقصا منها - هي ف������ي حد ذاتها متثل 

ضروبا من التفّوق اخلاطئ والتحّرر الوهمي.
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ثمة عنصر رئيس������ي في الثقاف������ة األمريكية يكب������ح الطبيعة املتقلّبة 
للحي������اة االجتماعية، وفي الوقت نفس������ه يضّخم م������دى قدرة الفرد على 
الهروب من نتائج فنائيته، وهشاش������ته، وجهله املطبق بالس������ياق النهائي 

للحياة اإلنسانية.
إّن مص������در إن������كار تغيرية احلي������اة االجتماعية هو ض������رب من الهوس 
Fetishism املؤسس������اتي: أي االعتقاد أن عبقرية املؤسسني وتأييد العناية 
اإللهي������ة هما ما مّك������ن اجلمهورية األمريكية أن تصل، عند إنش������ائها، إلى 
الصيغة احلاس������مة للمجتمع احلر. إّن طائفة الدس������تور هي مجّرد احلالة 
املقّيدة لهذا اإلضفاء الش������امل للمثالية على مفهوم مجّرد حول الس������وق، 
والدميوقراطي������ة، واملجتمع املدني احلر، وال������ذي يتم الربط من دون مبرر 
بينه وبني مجموعة َعَرضية بعينها من الترتيبات املؤسساتية. من املفترض 
أن ه������ذه البنية تتطلّ������ب التعديل فقط في تلك اللحظات االس������تثنائية من 

األزمات الوطنية.
وعلى أي حال، من بني أجزاء مش������روع التمكني واحلرية اإلنس������انية جند 
تقليل اعتماد التغيير عل������ى حدوث كارثة. وكلما زاد هذا االعتماد، تضاءلت 
فرصتنا لدمج التعاطي مع عالم معنّي باملسافة احلرجة من فرضياته؛ وزادت 
فرصة تلك املؤسس������ات والعادات جلعل فرصنا للتع������اون العملي واالرتباط 
االنفعالي رهينة ملخطط للتقس������يم والهرمية االجتماعية. وفي كل من هاتني 
الطريقتني، س������يجعلنا الهوس املؤسس������اتي أقل حتّررا، وأق������ل ربانية، وأقل 
إنسانية. لن نكون قادرين على التعاطي إال عن الطريق السماح ألنفسنا بأن 
نهّم������ش؛ ولن ننجح في االرتباط باآلخرين إال من خالل أن نُصبح س������ادة أو 

تابعني، كما لن ننجح في تأكيد حريتنا إال عن طريق خيانة مرتكزاتنا.
إن الفش������ل في اإلقرار بش������كل كاف بالطبيعة املتقلّبة للحياة االجتماعية 
يتعاي������ش، ف������ي هذه الرؤية، مع س������وء فه������م لقدرتنا على التعام������ل مع املوت 
والضعف؛ فالفرد يتخّيل أّنه يس������تطيع رفع نفس������ه إل������ى األعلى، مبفرده، من 
خالل أفعال متكّررة من االعتماد على الذات وبناء الذات. وهو يقوم بتجميع 
األشياء بحيث يعتمد بصورة أقل على الناس؛ كما يلعب ويتالعب باملمارسات 
الت������ي يتمّنى أن تقويه ضّد الَقَدر وتهدئ من ش������عوره بالرعب. ولكونه متلّهفا 
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إلحراز قدر متواضع من النجاح واالس������تقاللية، فهو يحلم بنفس������ه في عامله 
الصغير - عمله، وممتلكاته، وأس������رته - وكأنه ملك لفترة قصيرة، متّوج ذاتيا 
وُمصطف������ى ذاتيا. وبكّل هذه الطرق جميعها، يحتال لرفع نفس������ه فوق كل من 
مخاطر احلياة واخلوف من املوت. وهنا يصبح العالم التاريخي للمؤسس������ات 
واملمارس������ات مبنزلة خلفية ل������دورات الوجود املنفرد، وه������ي وجهة نظر تقلّل 
بصورة جذرية وخطيرة من تقدير مدى كون جهودنا في بناء الذات واقعة حتت 
رحمة احلّظ األعمى، والنظام االجتماعي، وما ميكن لآلخرين أن مينحونا أو 

يحرموننا، عن طريق الِنَعم غير امللموسة وكذلك املساعدة امللموسة.
صحيح أنه، ف������ي التجربة األمريكية، توجد فك������رة صناعة الذات هذه 
بجانب ثروة عظيمة من أشكال االرتباط، والعمل التعاوني الطوعي، والتي 
متتد، عبر سلس������لة من الدوائر املركزية، حول مجال رؤية الفرد ومخاوفه. 
وعلى أي حال، فإن املشاركة الطوعية تشّبه فوران الطاقة وشهامة األفراد 
الذين يقفون بصالبة على أساس وجودهم اخلاص. وهي ضرب من الوعي 

الذي يجيء ويذهب، ومن ثم يصبح أقوى أو أضعف. 
وهي تأخذ كمس������لّمة، كس������ياق لها، بنية احلياة االجتماعية الراسخة، 
واملطّبع������ة naturalized كجزء جوهري م������ن مخطط للحرّية املنّظمة. وهي 
روح متأل، أو تفشل في ملء وعاء مؤسساتي ال حتتاج إلى - وال تستطيع - 

إعادة تشكيله، والذي هي بالتالي عاجزة عن احملافظة عليه.
وعلى الرغم من اقترانها فيما مضى باملذهب الطبيعي كمذهب فلسفي، 
تزّوجت البراغماتية ثانية به������ذه الكمالية الدميوقراطية باعتبارها التعبير 
الفلس������في عن مجموعة من املواقف الوطنية. كان س������عر الزواج األول هو 
إضعاف قوة املوضوعات املستبطنة للقوة، والتفّوق، واملستقبلية، والتجريبية 
عن طريق توليفها مع أفكار مناهضة لها؛ أما سعر الزواج الثاني فتمثل في 
إفس������اد التعبير عن، وردكلة، تلك املوضوعات نفس������ها على يدي ما هو في 
احلقيقة هرطقة غربية. وهي هرطقة مبعنى أنها حتّول وتُفسد، من خالل 
خطئها ف������ي حتديد احلدود الفاصلة بني املالمح املتقلّبة والثابتة لوجودنا، 
وهي طريقة للتفكير في اإلنس������انية والتاريخ الذي ظل يفاجئ العالم طوال 

القرنني املاضيني.
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ولكونه مغلّفا في لغة التجريبية التحّررية اجلّذابة التي تزّودها الفلسفة 
البراغماتية، يعمل هذا الضرب من الوعي على تقييد وعود الدميوقراطية 
والتقدم االقتصادي بصيغة مؤسساتية دوغماتية - وهي نسخة مؤسساتية 
خصوصية للدميوقراطية التمثيلية representative democracy، واقتصاد 
الس������وق، واملجتمع املدني احلر. وهي تس������وي بني مشروع االنعتاق الفردي 
وحتقي������ق الذات وبني برنامج أخالقي يُنكر أو يحّرف العالقة بني االعتماد 

على النفس وبني التضامن.
وهذه الهرطقة مس������لّحة اآلن بالواليات املّتحدة، وترتبط بها بقّوة. ومن 

مصلحة اإلنسانية مقاومتها وأن حترم داعميها من امتيازات قسطنطني.
وإذا أري������د للبراغماتي������ة أن تدفع قدما موضوعاته������ا احليوية املتعلقة 
بالقوة، واالحتمال، واملس������تقبلية، والتجريبية، فعليها أن تطّهر نفس������ها من 
شراكتها مع هذه الكمالية الدميوقراطية الطائفية، باإلضافة إلى ارتباطها 
باملذهب الطبيعي. قد ال تش������به النتيجة الفلسفة البراغماتية التي قدمها 
لنا التاريخ، ومع ذلك فهي تس������تحّق اسم البراغماتية إذا حّق ألّي شيء أن 
يسمى كذلك ألنها، ومنذ البداية، تتحدث عن األمور األكثر أهمية، واألكثر 

وعدا، في ذلك التقليد من الفكر.
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العقب������ات الثقافي������ة لتقّدمها. وبالتالي، فإن األمر امله������ّدد بالضياع عند 
مناقشة ردكلة البراغماتية هو مستقبل هذه الدوافع في الفكر وأهميتها 

بالنسبة إلى املجتمع.
ال ميكنن������ا إدراك طبيع������ة وجهة النظ������ر هذه حول اإلنس������انية من دون 
إدراك اعتكاس reversal األولوي������ات الثقافية التي ترتكز إليها. افترضت 
فلسفة القدماء تفوق الال شخصي على الشخصي. فقد افتُرض أن حقيقة 
الال ش������خصي متثل كال من موضوع أكثر معارفنا موثوقية، ومصدر قيمنا 
األق������وى. وحتى الكائن اإللهي The divine نفس������ه صوِّر على هذا النموذج 
من احلقيقة الال ش������خصية لكن األساس������ية، كما ُرِفض التمثيل املجس������م 

anthropomorphic للكائن اإللهي باعتباره تنازال أمام عامة الناس.
وف������ي بعض األحيان، جرى التعبير عن الس������لطة واحلقيقة املتفّوقة لال 
ش������خصي في وجهات النظر التي ش������ددت على حقيقة العالم الظاهراتي، 
وف������ي أحيان أخرى في األف������كار التي مّثلت الظواه������ر باعتبارها تعبيرات 
مخّفف������ة عن مناذج أكثر خف������اء وأكثر حقيقية. ولكونه������ا وضعت احلقيقة 
والقيمة املطلقة بعيدا ع������ن املخاوف اآلنية للعامل املكروب واملكافح، قللت 
مثل هذه املعتقدات من قيمة التحّول وتغيير الذات عبر الكفاح. لقد أرادوا 

للعقل وللذات التحرر، والصفاء، واحلصانة التي ربطوا بينها وبني الله.
وق������د قامت احل������ركات الديني������ة، واألخالقية، واجلمالية التي ش������ّكلت 
حضارتنا، ومن خاللها أضرمت النار في العالم بعكس هذه األولوية متاما؛ 
فقد أّكدت في الواقع  أس������بقية الال ش������خصي - في املعرفة، وفي القيمة 
- على الش������خصي. إن عاملنا اخلاص - أي العالم الذي نصنعه عبر العمل 
- ه������و ما ميكننا أن نفهم������ه بحميمية وبثقة أكثر؛ أم������ا بقّية احلقيقة فال 
نتمكن منها إال بواس������طة جتاوز overreaching ال ميكننا تفاديه وال يسعنا 
أن نثق به. وبعد أن صنعنا عاملنا اخلاص، ميكننا أن نُعيد صنعه. وكما قال 

ماركس، ميكننا أن »جنعل الظروف ترقص بأن نغني لها حلنها اخلاص«.
وهذه االجتاهات نفسها في حضارتنا أنكرت ُخلُق احلصانة الذي يكّون 
العنصر األكثر ثباتا وشمولية في االنعكاس األخالقي للثقافات الرفيعة في 
كل فترات تاريخ العالم. وبدال منها، وضعت فكرة، استُكش������فت باس������تمرار 
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في بعض األدبيات األكثر متيزا في الغرب املعاصر )مثل الرواية في القرن 
التاسع عشر(، مفادها أن الفرد يطور شخصية قوية ومستقلة، وأنه يسمو 
بنفسه ويجعل نفسه إلهيا أكثر، من خالل الصراع مع املجتمع وداخل ذاته. 
مي������ر الطريق إلى التحكم في ال������ذات وبناء الذات عب������ر تخفيض انتقائي 

للدفاعات، وخلق مناطق من التعرضية املتبادلة واملتزايدة.
ليس������ت أقّل خدمة تقدمها الدميوقراطية إلى اإلنسانية هي تهيئة مناخ 
أكث������ر مالءم������ة ملثل هذا االستكش������اف، وهي تعمل ذلك م������ن خالل كل من 
هاجموها على األشكال املتطّرفة واملتجّذرة لعدم املساواة، واعتناقها فكرة 

قدرة الرجال والنساء العاديني على التحّول وتغيير الذات.
ضم������ن أي فه������م للعالم، ولل������ذات، واملجتمع، والفك������ر، ميكننا أن نطّور 
بأفضل صورة هذا الدافع الثوري في حضارتنا، مع اختبار مبرراته وحساب 
عواقبه؟ إّن البراغماتية التي تس������تحق احملافظة عليها وردكلتها هي مجرد 

اسم آخر للفلسفة التي تأخذ هذا السؤال باعتباره خاصا بها.
إّن العنصر األكثر إزعاجا في هذا املشروع الفلسفي هو خطوته األولى: 
تأكيد أس������بقية الش������خصي على الال ش������خصي، والتصميم على البدء من 
حيث نكون، في عاملنا اإلنس������اني. ش������ّددت النقاشات املتعلقة بالبراغماتية 
النزاعات التقليدية حول موضوعية املعرفة وس������لطة العلوم الطبيعية، فهي 
تقترب من املش������اكل التي تثيرها الفلسفة البراغماتية، كما لو كانت مجّرد 

.skepticism أشكال مختلفة من اخلالفات املألوفة حول الشكوكية
وعلى أي حال، فهي أقل في هذه األشكال املختلفة من تضمينات االّدعاء 
بأولوية الش������خصي على الال شخصي، والذي ميكننا أن جنده في كل ما هو 
أكث������ر إرباكا وأكثر وعدا ح������ول البراغماتية، األمر الذي س������أعود إلى معناه 
ودوافعه قريبا. ولو أمكننا أن نأخذ هذا االّدعاء بالكامل، فس������تظهر عالقة 
البراغماتية بالشكوكية حتت ضوء جديد. من املمكن تدبير الشكوكية بواسطة 
مجموعة من احلركات املضاّدة التي أثبت الزمن فعاليتها. ومبجرد ردكلتها، 
فإن البراغماتية، على أي حال، ال ميكن احتواؤها إال بواس������طة االرتداد إلى 
إعالء الوثنية لال شخصي على الشخصي، وهي هيمنة حاول الغرب جاهدا 

ملدة طويلة - والعالم بأكمله على إثره - إسقاطها منذ ذلك احلني.
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عناصر املفهوم
هناك ثالث أفكار حول الذات وحول اإلنسانية في عالقتها بالسياقات 
املؤسس������اتية واالستطرادية للفعل اإلنساني تتس������م بأهميتها احملورية ملثل 
هذا البرنامج الفلس������في. وسنُس������يء فهم هذه األفكار إذا فشلنا في النظر 
إليه������ا من حيث عالقتها بعضه������ا ببعض، لذا س������أذكر كال منهما باعتباره 

مفاهيم تتعلق بالذات الفردية وباعتباره منظورا إلنسانيتنا.
تتمثل الفكرة األولى في أّننا منتلك وجودنا في املخصوص: أي أجساد 
معّين������ة باإلضافة إلى مجتمعات وثقافات بعينها، تتش������ّكل بفعل ترتيبات 
ومعتقدات متمّيزة. ليس هناك ش������كل طبيعي ومح������ّدد لوجودنا الفردي 
 extraneous واالجتماع������ي، وفي ع������دم وجود فضاء واقع خ������ارج الكائن
ميكننا - من خالل أحد أفعال التفّوق الثقافي واألخالقي - أن نس������افر 
إلي������ه، فاألفضل أن نُدي������ن املخصوص. ومبعنى ما، فليس هناك س������وى 

.particulars التفاصيل
تتس������م أجهزتنا املتعلقة باإلدراك والعمل بتش������بعها باخلصوصية؛ وهي 
متناس������بة بصورة أفضل مع املقياس الزماني واملكاني الذي يجب فيه على 
الكائن الفاني املتجّسد أن يعمل. ومن احلقائق الطبيعية عنا أّننا ال نرى من 
دون مس������اعدة سوى ما هو موجود حولنا ونستشعر بسهولة أشد ما يهّددنا 
أو يبهجنا هنا واآلن. تعتمد أغلب أفكارنا على أعمالنا، فتسبقها ككّشافني 

أو تتبعها كمؤرخني وقضاة.
أم������ا الفكرة الثانية، فتتمث������ل في كون األماكن املألوف������ة للفعل والفكر، 
خصوص������ا كما تُنظمها مؤسس������ات املجتمع وأع������راف الثقافة، عاجزة عن 
احتوائنا. وبرغم أّنها تشّكلنا، فهي ال تشّكلنا بالكامل مطلقا. وحتى عندما 
ال تدعونا إلى حتّديها وتغييرها، غير أنه بإمكاننا - على الرغم من هذا - 
أن نتحّداها ونغّيرها. تتبقى دائما فينا بقية أو فائض من املقدرة اجلامحة 

وغير املستنفدة.
يحدث تف������ّوق الذات هذا على ظروفها التش������كيلية formative في كّل 
قس������م من التجربة اإلنس������انية. وعند أحد قطبي طي������ف التجربة احملتملة 
الذي يح������دث في أكثر أفكارنا عمومية وجتري������دا - في الرياضيات، على 
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س������بيل املثال، حيث تتجاوز قدراتُنا على االكتش������اف واالخت������راع مقدرتَنا 
عل������ى إخضاع مفاهيمنا لس������يطرة مجموعة مغلقة وكاملة من املس������لّمات. 
وعند القطب اآلخر من ذل������ك الطيف الذي يحدث في حياتنا االجتماعية 
والثقافية، عندما نقوم، على س������بيل املثال، بدعم من قواعد نظام معنّي من 
العقد وامللكية، بابتكار أشكال من التعاون، تقترح، أو تُنذر، أو حتى تتطلّب 

مجموعة مختلفة من قواعد امللكية والَعقد.
إّن السمة البالغة القوة للعقل والذات املنفردة تتكّرر في جتربة اإلنسانية 
ككل؛ فليس������ت هناك قائمة محتملة من الترتيب������ات االجتماعية والثقافية 
ميكنها استنفاد القدرات اجلماعية للنوع. وال ينتهي التعاقب التاريخي ملثل 

هذه الترتيبات مطلقا إلى تسوية كاملة ونهائية بني الروح والظروف.
حدث التنبؤ بس������وء التطابق الدائم هذا بيننا وبني حالتنا في احلقائق 
األكثر أساسية لدستورنا الطبيعي، بداية مبرونة الدماغ وباالنفتاح النسبي 
وانع������دام اله������دف املميزين ألكثر دوافعنا بدائية. ويت������رّدد صداه في جميع 
أرجاء كل من مس������تويات جتربتنا، مبا في ذلك أكثر مش������اريعنا طموحا في 
الفكر، والسياس������ة، والفّن. أما أس������مى تعبير عنه في عالم األفكار فيتمثل 
في فكرة الالنهائي. هذا الكائ������ن غير الكامل واحملدود، الذي يعيش حياة 
قصيرة الدميومة في وسط جهل مستغلق حول معنى هذا الوجود والتخوم 
اخلارجي������ة للحقيقة، يجب أن يأخذ فكرة الالنهائي في حد ذاتها كش������يء 
يس������مو به، لدرجة أّنه يجب أن يقوم بالتعامل مع هذه الفكرة وفقا لشروط 
متوت������رة لكنها حميم������ة، وأنه يجب أن يواجه عالقته م������ع الذوات األخرى، 
باعتب������ار أنه ميكن تغيير مظهرها بفعل اش������تياق النهائي، وهو اش������تياق ال 
ميك������ن ألي ش������يء وال أحد أن يخمده - كل هذا يش������هد مب������دى قيام هذه 

العالمة املميزة إلنسانيتنا بوصمنا.
إن البنية الدقيقة لتجربتنا تذّكرنا بحقيقة عدم تالؤمنا نفسها، وتُظهر 
كيف ميكن لعدم املالءمة هذا أن يصبح مصدرا للقّوة. علينا أن نتوقف عن 
إه������دار معظم حياتنا في الروتني والتك������رار. نحن نكّرر ألن الزمن والقدرة 
أمران نادران، ونحن جنّس������د في املاكينات كل ما ميكننا أن نكّرره ونخضعه 
لصيغة ما. يعمل التكرار على حترير الطاقة والزمن ملا ال نعرف حتى اآلن 
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كي������ف نكّرره، وميّكننا من التحّرك إل������ى اخلارج إلى الظل الباهت للجديد. 
تقتضي مصلحتنا أن نعّجل هذا التذبذب، باس������تخدام التكراري خلدمة ما 

ال يتكّرر.
ونحن ال نس������ّرع إيقاع هذا اإلج������راء من أجل منافعه املادية واألخالقية 
املميزة فقط، بل نس������ّرعه من أج������ل مصلحته اخلاصة، أي من أجل جتربة 
الس������يادة على ش������روط وجودنا، واأللفة مع الالنهائي - التي جتعله ممكنا. 

أما األداة الفلسفية لهذا التعجيل فهي ضرب من البراغماتية املردكلة .
تتمث������ل الفكرة الثالثة في أّننا نس������تطيع أن نفع������ل أكثر من االبتكار في 
محتوى س������ياقاتنا االجتماعي������ة والثقافية - فبوس������عنا أن نبتكر أيضا في 
طبيع������ة عالقتنا بها؛ وميكننا أن نغّير املدى الذي نحن فيه س������جناء لها. ال 
ميكنن������ا أن نفعل ذلك فقط، بل يج������ب علينا أن نفعل ذلك إذا أردنا حتقيق 
أقوى مصاحلنا املتمثلة في التقّدم املادي، وفي حترير األفراد من التقسيم 
والتراتيبة االجتماعيني الراسخني، وفي خلق عالم قادر على االعتراف بنا 
ودعمنا باعتبارنا العم������الء املتجاوزين للعالم world-transcending الذين 

نعرف أّننا ُهم.
تنقس������م أنش������طتنا إلى صنفني اثنني؛ فبعض األنشطة هي حركات تقع 
ضمن إطار من التنظيم واالعتقاد الذي نعتبره بديهيا. عند احلّد اخلارجي، 
يبقى اإلطار من دون حتّد بل وحتى خفيا. نحن جنعله طبيعيا أو مقّدس������ا، 
ونتعام������ل مع املنتج اجلماعي بيدينا نحن على أنه حقيقة طبيعية أو حتمية 
مقّدسة. أما األنشطة األخرى، فهي حركات تتعلق باإلطار. تعمل مثل هذه 
األنش������طة على تغيير اإلطار بالطريقة الوحيدة التي ميكن أن يتغير بها في 

العادة: قطعة فقطعة وخطوة فخطوة.
من املمكن تنظيم املجتمع والفكر لتطويل املسافة بني احلركات العادية 
التي نقوم بها ضمن احلدود الراس������خة وبني احلركات االس������تثنائية الذي 
نعي������د من خاللها تعريف هذه احلدود. عندما نطوِّل هذه املس������افة، يعتمد 
التحّول على الصدمة ؛ فيصبح الدمار شرط التغيير. وبدال من ذلك، فمن 
املمكن ترتيب املجتمع والفكر لتقصير هذه املس������افة. ونحن نقّصر املسافة 
بترتيب ممارس������اتنا االجتماعية واالس������تطرادية بحيث يصبح حتّول البنى 
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امتدادا ثابتا لطريقة مواصلتنا ألعمالنا العادية، وهنا سيصبح التحّول أقل 
اعتم������ادا على حدوث كارثة، ومن ثم س������يصبح مبتذال ويتم امتصاصه في 

جتربتنا اليومية.
نحن نقّس������م االختالف بني الوجود داخل إطار معنّي يقّرر لنا ما يجب 
علين������ا فعله، وبني الوجود خارج مثل هذا اإلطار، حيث نكون مجبرين على 
تقرير كّل ش������يء بأنفس������نا. إن ما نُحرم منه هنا هو االختي������ار الثاني بعد 
األلوهية. وبالنظر إلى أّننا ال نستطيع أن نقيم في سياق كّل السياقات، أي 
الفض������اء الطبيعي والنهائي للمنطق واملجتم������ع، ميكننا على األقل أن نخلق 

إطارا يساعد على القذف بنا خارجا إلى ما وراء نفسه.
إّن اختصار املس������افة بني احملافظة على الس������ياق واألنش������طة احملّولة 
للس������ياق هو س������عر التقّدم العملي، مبا في ذلك النمو االقتصادي واالبتكار 
التقني. وهو يخلق س������ياقا ميكن أن يزدهر فيه التعاون التجريبي، ويضّخم 
حريتن������ا إلعادة توحي������د الناس، واملاكينات، واملمارس������ات في ضوء الفرص 
الظاهرة. وهو من متطلبات حترير الفرد من التراتبية والتقسيم الشديدي 
التجّذر: فأّي مخطط للطبق������ات واألدوار االجتماعية اجلامدة يعتمد، من 
أجل تخليده، على تطبيع أو تقديس الترتيبات التي تستنس������خه، وهو مينح 
فرصة لتجربة أساسية من احلرية والتمكني: وهي جتربة عدم احلاجة إلى 
االختيار بني الوفاء لذواتنا املتجاوزة للسياق وبني التعاطي مع عالم معنّي.

إن البراغماتي������ة املردكل������ة هي املبدأ التش������غيلي لتقصير املس������افة بني 
احملافظة على السياق وبني األنشطة احملّولة للسياق، وبالتالي فهي برنامج 
للث������ورة الدائم������ة، وعلى أي ح������ال، فهي متثل برنامجا يُفهم بحيث يُس������رق 
من كلمة »ثورة« كّل التلميحات الرومانس������ية املس������توحاة من عوالم أخرى، 

والتسوية بينها وبني دنيوية احلياة كما هي.
إن أفعالنا املتمثلة في جتاوز الس������ياق املؤسس������اتي أو االس������تطرادي 
الراس������خ ألعمالن������ا وأفكارنا املألوف������ة تتركنا في حال������ة ميكن أن توصف 
بتبرير مماث������ل باعتبارها ارتباكا، وكمعرفة ملا يج������ب فعله بوضوح أكبر. 
مينح تطبيع الترتيبات واملعتقدات التش������كيلية للوجود والفكر االعتياديني 
خاصية اإلكراه املخدر narcoleptic compulsion. نحن ننس������ى أغراض 
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أنش������طتنا ونس������لّم أنفس������نا إليها كما لو كانت موّجهة ذاتيا، وهنا تُصبح 
قواعد االرتباط والنجاح مجّس������دة في اإلط������ار. وعندما نفّكر األفكار أو 
نعمل األعمال التي ال يسمح بها اإلطار، مما يبنّي أّن هناك دائما فينا ما 
هو أكثر مما ميكن أن يوجد في السياق املنّظم ألفعالنا، فنحن جُنّرد تلك 

القواعد من بعض قوتها.
أي������ن، في هذه اللحظة من التمّدد أو التجاوز، ميكننا أن جند التوجيه؟ 
تتمث������ل اإلجابة في أّننا جن������ده من خالل القيام بحرك������ة مزدوجة. لم يعد 
بإمكانن������ا فه������م مصاحلنا ومثلنا العلي������ا كما فهمناها عندم������ا كّنا نتصّرف 
بح������ذر ضمن اإلطار. نحن نستكش������ف ما تعنيه اآلن بع������د أن غيرنا بعض 
االفتراضات املؤسس������اتية أو املفاهيمية التي كّنا نتصّرف على أساس������ها. 
ونحن نحاول جعل الغرض يدوم لفترة أطول من س������ياقه املألوف. وعلى أي 
حال، فنحن ال نستطيع جتديد حياته من دون إصالح محتواه. وفي الوقت 
نفس������ه، علينا أن نسأل أنفس������نا عن األمر الذي سيقّوي بأفضل صورة من 

قدرتنا التعديلية في الفكر واملجتمع. 
ترق������ى األفكار املوجودة في مح������ور البراغماتية املُعتق������ة إلى أن تكون 
طريقة للتفكير في عالقتنا بجميع الس������ياقات املألوف������ة ألفعالنا. وعندما 
نحكم على قيمة أي مبادرة، يجب علينا أن نأخذ في احلسبان تأثيرها في 
ر أو تقوِّض صفاتنا  هذه العالقة، فيجب علينا أن نسأل عما إذا كانت تطوِّ

املتمثلة في القوة، والتفّوق، واملستقبلية، والتجريبية.
دعوني هنا أطرح مثاال مس������تمدا من التنظيم املؤسس������اتي للسياس������ة 
الدميوقراطية وليس من التنظيم املنهجي للعلوم الطبيعية. وهو مثال مالئم 
للطرح، بالنظر إلى أس������بقية ما هو ش������خصي وما ه������و اجتماعي على الال 

شخصي والطبيعي في تعريف البراغماتية املردكلة.
تدّبر سلس������لة م������ن املقترح������ات املرتبط������ة، واملتعلقة بإع������ادة التنظيم 
املؤسس������اتية للسياسة الدميوقراطية. س������أعود إلى هذه املقترحات الحقا 
بقدر أكب������ر من التفصيل، كجزء من برنامج إع������ادة البناء االجتماعي. أما 
هنا فس������أعرضها بش������كل أكثر إيجازا كحاالت من ممارسة تعديلية ميكنها 
أن تغّي������ر كّل مالم������ح ظروفن������ا، بالتدريج. وهي ال تش������ّكل نظاما غير قابل 
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للتجزئ������ة، وعلى الرغم من ه������ذا فإنها تعزز بعضها البعض؛ فهي ناش������ئة 
ع������ن مخاوف مماثلة، وميكن تطبيق كل منها بالتدريج من خالل عملية من 

التطور املشترك وغير املتكافئ.
أوال: نح������ن نؤّيد اله������دف التحّرري لتج������زيء القّوة مع إن������كار الهدف 
احملافظ إلبطاء التحّول السياس������ي للمجتمع. وإذا واجهنا نظاما رئاس������يا 
على الطراز األمريكي، على س������بيل املث������ال، فنحن نزّود اآلليات التي متّكن 
الفرعني السياس������يني من احلكومة اللذين فش������ال في التوصل إلى تس������وية 
من إنهاء حال������ة الال اتفاق بالدعوة إلى االنتخابات املرتقبة لكل من فرعي 
احلكومة. ميتلك أي من الفرعني حّقا أحادي اجلانب للدعوة لالنتخابات. 
وملمارسة هذا احلّق، سيجب عليه أن يواجه اخلطر االنتخابي. وعن طريق 
هذه الوس������يلة النفعية البس������يطة، فنحن نحّول النظام الرئاس������ي إلى أداة 

لتنشيط السياسة الدميوقراطية.
ثانيا: نحن نطرح سلس������لة من اإلصالحات التي لها تأثير مش������ترك يتمثل 
في تصعيد مس������توى التعبئة الش������عبية املنّظمة في السياسة: أي التمويل العاّم 
للحمالت السياس������ية، والوصول احُلر من قبل األحزاب السياسية واحلركات 
االجتماعية إلى وس������ائل اإلعالم اجلماهيري������ة، واألنظمة االنتخابية املصّممة 
لتقوية األحزاب. ونرفع درجة حرارة السياس������ة م������ن دون التخلي عن االلتزام 
بالتنظيم املؤسس������اتي. ونحن نفعل ذلك ونحن مقتنعون بأّن هناك عالقة بني 
اخلص������ب البنيوي structural fecundity لضرب من احلياة السياس������ية وبني 
مس������تواه من النش������اط، ونحن مدركون كذلك أن النشاط من دون تنظيم يظل 

قصير األمد وخطرا في الوقت نفسه.
ثالثا: نحن نقّدم فهم وممارسة االحتادية federalism كشكل من أشكال 
التجريب. وعلى سبيل املثال، نحن نشّجع - في وحدات إقليمية أو قطاعات 
 countermodels اقتصادية بعينها، وفي املجتمع - على تطوير النماذج املضادة
للسياس������ة الرئيسية واحللول املؤسساتية املتبعة في السياسة الوطنية. حتت 
بعض الشروط املصّممة ملنع االنتهاك والقمع، ميكن للنواحي أو املجموعات 
أن تنسحب من النظام القانوني العاّم، وأن تصنع واحدا آخر. يبدو األمر كأن 

املجتمع، وهو يتقّدم عبر طريق بعينه، عليه أن يحوِّط رهاناته.
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رابعا، نحن نعّمق مفهوم ونقّوي أدوات حقوق اإلنس������ان األساس������ية. فمن 
أجل االزدهار وس������ط االبتكار املعّجل، يجب أن يكون الفرد آمنا وأن يش������عر 
باألمان وسط مالذ من املصالح واإلمكانات احليوية احملمية. ويجب أن يتمّتع 
مبيراث اجتماعي من املوارد األساس������ية التي ميكنه أن يس������حب منها خالل 
نقاط التحّول في حياته. وفي بعض األحيان، يجد الناس أنفسهم محتبسني 
في أش������كال محلية م������ن األوضاع غير املواتية واالس������تبعاد، والتي ال ميكنهم 
الفرار منها باستخدام األدوات الطبيعية للعمل الفردي املعتمد على الذات. 
أم������ا الدولة، التي تعمل من خالل ف������رع منفصل من احلكومة، منّظم ومجّهز 
خصيصا لهذا الغرض، فيجب أن تكون قادرة على التدّخل في املمارس������ة أو 

املنظمة املعّينة، إلعادة ضحاياها إلى حالة الوكالة الفّعالة.
وحتى التطبيق اجلزئي ملش������روع محّدد بالتزامه بهذه املجموعات األربع من 
اإلصالحات سيعّدل مفاهيمنا املوجودة مسبقا حول احلرية السياسية واملساواة 
السياسية في سياق االستفادة منها. ومع ذلك، فسيحقق بعض سلطته وتوّجهه 
من اخلدمة التي س������يقدمها ملفهوم يتعلق بإنس������انيتنا - وهو املفهوم ذاته الذي 
يتحّدد باألفكار الثالث التي ناقشتها من فوري. وهذا املفهوم ليس ثابتا في حد 
ذاته، فهو ميتلك حياة وتاريخا لكنه يفتقر إلى جوهر دائم. وهو يس������تمد املعنى 

والقوة من الطرق التي ندركه بها في احلياة وفي الفكر.
إّن فلس������فة املس������تقبل هي فلس������فة تتعلق بكيف نصنع عوالم املستقبل، 
عوالم مس������تقبلية مختلفة. تعد إعادة تنظيم السياسة الدميوقراطية مثاال 
على مراجعة املمارسة: فهي مثال على املنفعة الفريدة ألنها تتناول شروط 
ممارسة تضع الشروط التي نبتكر فيها في العديد من املمارسات األخرى. 
نحن جنعل أنفس������نا ربانيني أكثر م������ن دون التظاهر باإلفالت من الظروف 

املفّسرة للمحدودية finitude والفنائية.

املواقف الفلسفية املتعلقة بهذه األفكار
تدّل هذه األفكار حول اإلنسانية على ثالثة مواقف فلسفية. وباإلضافة 
إلى األفكار، تش������ّكل املواقف صميم البرنامج الفكري الذي نستكش������فه في 

هذا الكتاب.
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إّن املوق������ف األول هو التزام باقتران النظرية بالعمل. إن وجهات نظرنا 
حول الذات واملجتمع - وهي وجهات النظر املوجودة في مركز البراغماتية 
املردكلة  - لم تكن قط أكثر من تعميق أفكار عامل عادي في حياة عادية. 
نح������ن نرخي الصالت الت������ي تربط األفكار باألفعال لنخل������ع عليها عمومية 
أكبر، لكّننا ال نحّل هذه الروابط. ليس هناك اختالف أساس������ي بني نوعية 
تأملن������ا الذاتي في قبضة النش������اط وبني طبيعة تفكيرنا ونحن نأخذ خطوة 

إلى الوراء، فالفيلسوف ال يتقن أي أسرار محّرمة على العامل.
إن استمرارية التأمل بصورة متساوقة مع النظرية ضّد السياق ال يعفي 
النشاط التأملي من الوقوع حتت ضغط فريد، وهو اإلغراء الدائم للتفكير 
املتخّصص ملطابقة روتينات مجتمع بعينه وأعراف ثقافة ما بالطريقة التي 
تعمل بها األمور على نحو صحيح أو تكون عليها بالضرورة. تشعرنا األزمات 
غير املتوّقعة  بالعجز، فتكش������ف املع������نّي واحملتمل كما هما، بحرمانهما من 
الغش������اء اخلادع للس������لطة والضرورة. وعلى أي حال، فلسنا مضطرين إلى 
انتظ������ار حدوث تغّير جذري لتحرير أنفس������نا من خرافاتن������ا. وبدال من أن 
ننتظر، بوسعنا أن نتخّيل. يقوم اخليال بعمل األزمة من دون حدوث أزمة.

أما املوقف الثاني فهو رفض الفكرة الشبحية لالحتمال. نحن نعتقد أنه 
قبل أن يصبح الشيء فعليا فقد كان محتمال. وباعتباره احتماال لم يتحقق 
حتى اآلن، فقد كان جاثما كش������بح ينتظر اإلشارة )٭( التي تسمح له بالسير 

إلى خشبة مسرح الواقع.
وبالترافق مع وجهة النظر الش������بحية هذه لالحتمال، تس������ير فكرة أنه 
بوس������عنا - من حي������ث املبدأ على األق������ل - أن نتمكن م������ن تخطيط األفق 
اخلارجي للحاالت املمكنة للش������ؤون أو العوالم احملتملة. وكل ما يحدث في 

احلقيقة في عاملنا ال ميثل سوى مجموعة ثانوية من هذا الواقع األكبر.
وعل������ى أي حال، من موضع األفضلّية للفع������ل التأملي، ال يكون احملتمل 
س������لفا للفعلي actual بل نتيجة له. لقد ظهر ش������يء جديد في العالم، وهو 
ش������يء رمبا نكون قد صنعناه بأنفس������نا، والذي رمبا ظهر من خالل انتهاك 
قواع������د االحتمال واملالءم������ة املصّنفة في األنظمة الراس������خة للمجتمع أو 
)٭( Cue: هي كلمٌة أو عبارة في مسرحية تُشِعر املمّثل بأن دوره في الكالم قد حان ]املترجم[.
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الفكر. وبعد ذلك نقوم بإع������ادة ترتيب وجهة نظرنا حول القيود املفروضة 
عل������ى حتّول قطع بعينها من العالم. وما إعادة الترتيب هذه س������وى صورتنا 
مل������ا هو محتم������ل. وعند فهمها على نحو صحيح، فه������ي متثل توهجا الحقا 
afterglow ننظ������ر إلي������ه اآلن، على س������بيل اخلطأ، باعتباره ضوءا س������ابقا 

.antecedent light
وبالتال������ي، يعني األمر أننا ال نس������تطيع أن نعرف، عن������د النظر من أّي 
نقطة في التجربة التاريخية أو السيرية، ماهية احلدود اخلارجية ألشكال 
التنظي������م االجتماعي والتجربة الش������خصية. وإذا كانت هناك حدود، فمن 
املرج������ح أن تكون ح������دودا متحّركة. من أجل فهم حقيق������ة القيد، نحن في 
حاجة إلى أن نثق بقدرة التسلس������ل وأن ندرك أوجه القصور التي يفرضها 
دس������تورنا الطبيعي، وكذلك تلك املفروضة من قبل حالتنا التاريخية. وعلى 

أي حال، فال يلزم أن نلجأ إلى فكرة وجود أفق ثابت من االحتمال.
تنشأ أكثر أفكارنا عمومية حول الذات واملجتمع عن توسيع أكثر جتاربنا 
احمللّي������ة وضوحا، واملصّححة بفعل تذّكر مدروس لألحداث املاضية وتخّيل 
اجّتاه مس������تقبلي. ويرينا مثل هذا التخّيل كيف ميكننا حتويل ما لدينا إلى 

شيء آخر، وكذلك ما ميكننا أن نحّوله إليه: الذاكرة إلى نبوءة.
تنشأ الفكرة الش������بحية لالحتمال عن كراهية اجلديد. واجلديد، وفقا 
لتلك الفكرة، ليس جديدا متاما ألنه كان يطارد العالم في السابق باعتباره 
محتم������ال. وفقط عندم������ا نطلّق الفكر من الفعل، س������تبدأ وجهة نظر مبثل 
هذه الغرابة عن جتربة االرتباط والفعل في فرض نفسها علينا كأنها تزّود 

ترياقا لألوهام التي يتعذر اجتنابها للملذات املجّسدة.
يتمث������ل املوقف الفلس������في الثالث في ن������زع الصف������ات الطبيعية ألكثر 
املوضوعات أهمية - وهي املواد التي نصنع منها عاملنا اإلنساني للمجتمع 
والثقاف������ة. وهنا فإن البنى املؤسس������اتية واأليديولوجية التي تش������ّكل هذا 
العالم ال توجد كأجسام طبيعية متتلك منطا وحيدا وثابتا من الوجود، بل 
توجد بدرجة تزيد او تنقص. إن ش������يئيتها thingness - أي عرضها علينا 
كحقائق طبيعية أو حتى كَقَدر محتوم - هو نتيجة النعزالها النس������بي ضّد 

التحدي والتغيير.
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وعلى خ������الف احلقائق الطبيعية، فمن املمكن أن توجد هذه احلقائق 
اإلنس������انية بدرجة قد تزيد أو تنقص. وكلما زادت املس������افة بني أنشطتنا 
للمحافظة على الس������ياق وتلك اخلاصة بتحويل الس������ياق، كان اإلحساس 
بوجودها أش������د قوة. فهي توجد بصورة أش������د قوة ألنن������ا نتصّرف ونفكر 
بص������ورة أكثر ضعف������ا؛ أي أّن القوة التي متتص مّنا تنج������ذب إليه. وكلما 
قصرت املس������افة بني أنش������طتنا للمحافظة على الس������ياق وتلك اخلاصة 
بتحويل السياق، وجدت هذه احلقائق البنيوية بصورة أقل وضوحا. ونحن 

هنا نزداد قوة ألنه يجري إضعافها.
ولذل������ك فإّن تطبي������ع العالم االجتماع������ي ال يعدو كونه هلوس������ة تتحّول 
باس������تمرار إلى تعني. وال ميكننا الهروب من هذا الس������جن مبجرد التفكير 
بش������كل مختلف، بل يتوجب علينا أن نعيد تنظي������م املجتمع والثقافة بحيث 
يصبحان أكث������ر حّرية. وعلى الرغم من هذا، فإن التفكير بش������كل مختلف 

يبّدد بعض األوهام التي تُبقينا مستعبدين.
يرجع أصل املواقف الفلس������فية الثالثة التي استحضرتها ودافعت عنها 
إلى العالم اإلنس������اني، ف������ال ميكننا حملها على التفكير بش������أن العالم غير 
اإلنس������اني ال������ذي يحيط بن������ا. إن عدم قدرتنا على عم������ل ذلك هي مصدر 
التناقضات املتعلقة بالال شخصي، والتي ستتم مناقشتها في اجلزء التالي 

من هذا الكتاب.
ف������ي العالم غير اإلنس������اني، يتعني علينا أن نفص������ل بني نظرية الطالق 
divorce theory وبني املمارس������ة، بواس������طة النتائج الت������ي تدفع بتفكيرنا 
إلى تناقضات يتعذر حله������ا. ومن خالل جتربة توّجهها النظرية، ميكننا أن 
نخّف������ف من عواقب هذا الطالق، ومن ثم فنح������ن ننتج في العلوم الطبيعية 

وكيال باهتا لكنه قوي للرابطة العميقة بني التأمل والفعل.
وف������ي هذا العالم الطبيعي، جند أنفس������نا في عال������م ال ميكننا فيه  أن 
نتقّب������ل وال أن ننب������ذ الفكرة الش������بحية لالحتمال من دون تس������ميم أفكارنا 
بااللتباس والتناقض. ميكننا أن نحاول فهم العالم باعتباره حقيقة سرمدية 
ف������ي النهاية، وبالتالي فه������ي محكومة بقوانني ال تاري������خ لها. وبذلك فنحن 
جُنبر أنفس������نا على اجلهد املستميت لرس������م حدود ما هو محتمل. ونظرا 
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إلى ارتباكنا بفعل التناقض������ات التي يوجهنا إليها هذا اجلهد، نحن نحاول 
االستغناء عن فكرة النظر إلى احملتمل باعتباره سابقا مبهما ملا هو حقيقي، 
لنكتش������ف أننا - بالقيام بذلك - نضعف على نحو ُمهلك مفهوم وجود كون 
يشبه القانون. وعند حتويل أفكارنا إلى الطبيعة، جند أنفسنا غير قادرين 
على حّل األش������ياء إلى األفعال التي نشأت عنها، وبالتالي غير قادرين على 

التمييز بني درجات الوجود.
إّن بنى املجتمع والثقافة هي قتال حتول إلى حجارة؛ فهي ما يأتي إلى 
الوج������ود ما دامت، وإلى أقصى حدود، مقاطعتن������ا خلالفاتنا األيديولوجية 
والعملي������ة حول تنظيم احلياة في املجتمع. وعندم������ا تتصاعد وتيرة القتال 
ثانية، تذّوب تلك البنى متحولة إلى العمل والتخّيل اجلماعيني التي ظهرت 
منهما. وعندما نش������ّكل البنى املصّممة بحيث تدع������و إلى إعادة بناء ذاتها، 
فنح������ن نحولها إلى كل من أدوات متفّوقة لقوتنا وإلى انعكاس������ات أكثر دقة 

إلنسانيتنا.
ميكننا أن جند في الطبيعة مقابالت لهذه الوالدة لبنية ما من فعل ُمحطم 
للبنى structure-destroying وفعل صانع للبنى structure-creating. ومع 
تزاي������د قّوتنا عن قوة الطبيعة، ميكننا أن نقوم بأنفس������نا بإطالق عنان هذه 
الق������وى. وعلى أي حال، فعندما تنصهر األش������ياء في الطبيعة، حتى لو كان 
ذلك بفعل تدّخلنا، فهي ال تذوب فينا نحن. فهي تبقى غريبة وأجنبية عنا، 

وهي عدمية الشكل بنفس درجة كونها كذلك عندما تتشّكل.
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مصدر التناقضات
إن العال������م الوحيد الذي ميكننا أن نعرفه 
ببداه������ة واثقة هو ذلك العال������م اخلاص بنا؛ 
ففيما يتعلق به، نحن نقف، بصورة جماعية، 
وم������ع ه������ذا ليس بش������كل منفرد، ف������ي موقع 
اخلالق. إن تراكيبه املجمدة هي مجرد بقايا 
ما ميكن أن يصبح مرة أخرى، وفي أي حلظة، 
عالقاتنا غير املجمدة بعضنا مع بعض. ومن 
هذه الكتلة املصهورة من التََذات )بني الذاتية: 
intersubjectivity(، وم������ن االختبار املتبادل 
عبر موانع األجسام املتميزة والوعي املنفصل، 

تنشأ مؤسسات املجتمع وعقائد الثقافة.
إن أجهزتن������ا اإلدراكي������ة مصممة وفقا 
ملقي������اس هذا العال������م وس������ياقه الطبيعي 
اآلن������ي. وعل������ى أي ح������ال، فألنه������ا تتميز 

5

الزمن والتجربة
تناقضات الال شخصي 

»كم������ا يكاف������أ الرجل األعمى 
بالوص������ول إل������ى وجهت������ه إذا 
اس������تنتج أفضل االستدالالت 
من اس������تعماله للعصا، يُكافأ 
العاِلم بتوقع النتائج التجريبية 
إذا كان يعرف كيف يس������تفيد 
إلى أبعد احلدود مما تسمح 

له أدواته بافتراضه«
املؤلف
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باخلاصية البارزة للمرونة، والالتناهي الوظيفي النسبي، واإلزعاج الدائم 
في التوتر بني الس������ياق احملدود واالشتياق الذي ال يشبع، والكف�اح ال�ذي 
ال ميك������ن إيقافه، وهي مقدرة ال ينهيه������ا إال املوت، فمتناولنا ميتد إلى ما 

وراء سياقاتنا اآلنية.
وه������ذا املتناول - أي التج������اوز transcendence في املعجمية الالهوتية 
- متضمن حت������ى في أكثر جتاربنا تفاهة للفه������م والرغبة. نحن نربط بني 
التفاصيل والنم������اذج األولية prototypes، ونحاول التقاط أكبر قدر ممكن 
م������ن خصوصيتها عن طري������ق جتميع أو دمج هذه النم������اذج األولية. وبهذه 
النماذج األولية - أي مفاهيمنا حول أنواع األشياء أو األحداث - نستخرج 
أكبر قدر ممكن من خصوصية التفاصيل. وعلى أي حال، هناك ش������يء في 
التفاصيل يبقى غير ملتقط، لكننا ال نستطيع حتديد قدره. ولهذا نقول عن 

.ineffable التفاصيل إنها تفوق الوصف
هذا األفق املنحس������ر للتفاصيل في أثن������اء فحصها بدقة من قبل الفهم 
يذكرنا بالبنية العامة حلالتنا. إن عالقتنا بسياقاتنا املنظمة اخلاصة للفعل 
والفكر مماثلة لهذه العالقة بني التفاصيل والفهم. ففينا، كما في التفاصيل 
التي يسعى فهمنا إلى إدراكها، توجد بقية ال تنضب. ثمة حالة مماثلة تنشأ 
في عالقاتنا مع األش������خاص اآلخرين؛ فنحن نتعامل مع القبول واالعتراف 
من قبل الش������خص اآلخر باعتباره عالمة عل������ى التوكيد املطلق فيما يتعلق 
مبكاننا في العالم، وهو توكيد ال يستطيع اآلخرون تزويده مطلقا، وبالتالي 

فنحن نطلب الال محدود من احملدود.
ومع حتركنا مبتعدين عن هذا املس������رح اإلنس������اني وحتويل عقولنا إلى 
الطبيعة البعيدة، تقع أفكارنا في مجموعة من التناقضات. هذه التناقضات 
هي أوج������ه التضارب املتعلقة بالتجربة، والتي ال نس������تطيع حلها. كما أننا، 
على أي حال، لس������نا عاجزين كليا عن التعامل معها؛ فبوس������عنا أن نخفف 
القي������ود التي تُخضع له������ا بصيرتنا وقوتنا، ومن ثم نق������وم في تعامالتنا مع 
الطبيعة بإعادة ترسيخ نسخة باهتة من املعرفة العميقة واألكثر كماال التي 
ميكننا اكتس������ابها من عاملنا اخل������اص. وعملية اإلنقاذ هذه جتعل من العلوم 

الطبيعية أمرا ممكنا.
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وبالتالي، تزودنا العلوم الطبيعية مبعرفة تتسم بكونها أقل كماال من 
املعرفة التي ميكننا أن نس������تقيها من مفاهيمنا االجتماعية والثقافية، أو 
بعضنا من بعض، أو من أنفس������نا، كما تبدو صورتنا منعكس������ة في مرآة 
الش������خص اآلخر. وعلى أي حال، فبوسعنا أن نقلل من عدم كمالها وأن 
نزيد من قوتها ببعض احليل التسويفية. ونتيجة لذلك، فنحن نوهن قوة 

التناقضات، برغم أننا ال نستطيع التغلب عليها.
من املمك������ن اختزال جميع تناقضات الال ش������خصي إلى اثنني: تناقض 

الزمن وتناقض املوضوعية.

الال شخصي والشخصي 
يستند فهم تناقضي الزمن واملوضوعية إلى وجهة نظر معينة حول 
العالق������ة بني جتربتن������ا بذواتنا وتبصرنا بالطبيعة. وتتش������ارك النزعة 
الفلس������فية التي أُطلق عليها في فقرة س������ابقة اس������م املذهب الطبيعي 
مع الفلس������فة الدائم������ة وجهة النظر القائلة بأن الال ش������خصي ميتلك 
قيمة أعلى من الش������خصي، ويس������مح مبعرفة أكثر إحكاما. وفي بعض 
اجلوانب املهمة، جند أن رس������الة هذا الكت������اب، لكونها مخلصة ملعظم 
األمور األكثر متيزا واألكثر إرباكا في الثقافة الغربية احلديثة، مؤهلة 
بل وحتى عاكس������ة له������ذه التراتبية للقيم والبصي������رة. واآلن هو الزمن 
املالئ������م للوصول إلى تعريف أكثر وضوحا ودقة حملتوى وأس������اس هذا 

التأهل أو االعتكاس.
ليس هناك في هذا اخلط من التفكير ما ينكر أننا جزء من الطبيعة، 
وال ش������يء فيه يحتكم إلى وجود مادة روحية متالشية معفاة من الطبيعة 
وقوانينه������ا. وتتمثل القضية هنا في التوصل إل������ى أفضل طريقة لتناول 
العالقة بني الطبيعة املوجودة بداخلنا، كما نلتقيها ضمن عالم من املبادرة 
والتواصل اإلنس������اني، وبني الطبيعة خارجنا، كما نتعامل معها فيما وراء 
حدود ارتباطاتنا مع اآلخرين ومع أنفس������نا. وفي سبيل استكشاف هذه 
العالقة، نحن ال نقارن بني ما هو إنساني وما هو طبيعي؛ بل نقارن بني 

التجربة الطبيعية لإلنسانية والتجربة اإلنسانية للطبيعة.
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هن������اك حقيقتان - م������ن احلقائق الطبيعية - تؤدي������ان دورا محوريا في 
تش������كيل التجربة الطبيعية لإلنس������انية. بناء على أُول������ى هاتني احلقيقتني، 
متتلك معرفتنا املوجهة للفعل أفضلية على املعرفة املعزولة عن الفعل. وبناء 
عل������ى احلقيقة الطبيعية الثانية، فإن ذلك اجلزء من املعرفة املوجهة للفعل 
ال������ذي يخاطب عاملن������ا اخلاص - أي العالم اإلنس������اني - قادر على حتقيق 
اختراق ال ميكن أن ينافس������ه فيه أي جزء آخر م������ن معرفتنا. وباعتبارهما 
مع������ا، تقترح هاتان احلقيقتان الطبيعيتان أس������بابا لرفض فكرة أن املعرفة 
األكثر موثوقية هي معرفة الال ش������خصي. وم������ن خالل القيام بذلك، فهما 

تسهمان أيضا في خلفية املعتقدات التي تدعم القيمة البارزة للشخصي.
تتعلق أولى هات������ني احلقيقتني الطبيعيتني بخاصية العقل باعتباره أداة 
حلل املشكالت، واملبنية على مقياس كائن حي معرض للموت. تخيم ظالل 
أفكارن������ا على أفعالنا، وتُنف������ذ أعمالنا في العادة من أج������ل اغتنام الفرص 
وتفادي األخطار. وعلى هذا املقياس اإلنساني، يتواجه الفكر باستمرار مع 

املقاومة التي تفرضها الطبيعة احمليطة بنا واملتجسدة فينا.
ولكننا ال نصادف هذا العالم بصورة مباش������رة، ألننا لس������نا روحا كونية 
متحررة من اجلسد، فنحن ال نصادفه سوى ضمن العالم املتألق ملدركاتنا. 
وبالتالي، فإن الفلس������فة تناقش ما إن كان������ت عمليات حترير اإلدراك متثل 
عالم������ات موثوقة على الطبيع������ة احلقيقية للعالم أم أنها مجرد هلوس������ة، 

متارس سلطاتها مبوجب وزن اتساقها اخلاص.
وعلى أي حال، فنحن نس������تمر في االعتماد على مبدأ الفعالية، فنحن أشبه 
بنفر من العميان الذين يحملون عصيهم لتحسس العقبات التي أمامهم، وبالتالي 
فإن تخميننا الناجح يكافأ بأال نصطدم ونس������قط وب������أن نتقدم إلى األمام إلى 
وجهتنا املطلوبة. وس������واء أكانت رسالة األحاسيس تكشف احلقيقة أم ال، فنحن 
جن������د التوجيه والتصحيح في املقاومة التي تفرضها الطبيعة على إراداتنا، لكن 

فقط في ذلك املسرح الصغير الذي ميكننا التمثيل على خشبته.
لن يكون العقل قادرا على حل املش������كالت بالطريقة التي متيزه إذا أخفق 
في امتالك اخلواص التي جتعل نشاطه في حل املشكالت مختلفا متاما عن 
مثيل������ه في ماكين������ة أو زومبي )٭( وحلل املش������كالت بالطريقة التي يعمل بها، 
)٭( Zombie: الزومب������ي ه������و ميت أعيد إلى احلياة من غير أن يس������تعيد القدرة على الكالم أو 

حرية اإلرادة ]املترجم[.
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يج������ب أن يكون العقل قادرا على متثيل موقف ما ككل متكامل، أي أنه يجب 
أن يكون ُمجمال totalizing وهذا الدافع املُجمل هو ما يجعل الوعي على ما 
هو عليه. وألن كل مثل هذا التمثيل املُجمل غير مكتمل وجدلي - أي أنه جيد 
لبعض األش������ياء وس������يئ ألخرى - فإن العقل باعتباره وعيا يجب أن يتصارع 

إلى األبد مع صدام التمثيالت، أي مع الغموض، والشك، والظالم.
وحلل املشكالت بالطريقة التي يعمل بها، يجب أن يكون العقل قادرا أيضا 
على القيام بخطوات لم يقم بها من قبل، وفقا للقواعد التي ميكنه صياغتها، إذا 
كان بوس������عه ذلك أصال، فقط بعد أن يقوم بها. وبكلمات أخرى، يجب أن يكون 
قادرا على أال يكرر نفس������ه. هذا الدافع من املفاجأة، واالبتكار، والتجاوز، عند 
اقترانه مع الدافع املُجِمل، يحول الوعي إلى ما نسميه بالتخيل، وميثل جزءا ال 

يستهان به من قدرة العقل على مواجهة مشكالت التجربة املوجهة للفعل.
أم������ا احلقيقة الطبيعية الثانية فتتعلق بواحد من أنواع معرفتنا املوجهة 
للفع������ل: وهي املعرفة بعاملنا اخلاص، وباملجتمع والثقافة. وفيما يتعلق بهذا 
العال������م، ميكنن������ا أن نأمل في احلصول على معرف������ة تختلف عن أي معرفة 
أخرى ألنه������ا معرفة اخلالق بخلقه. وتتوافق ه������ذه املعرفة مع مبدأ البناء: 
ميكننا أن نتعرف، بشفافية ال نظير لها في أي جزء آخر من جتربتنا، على 
ما صنعناه بأنفسنا. هنا، وهنا فقط، ميكننا أن نتمنى االستغناء عن نَبوت 

العميان وأن نرى بعيون مفتوحة على اتساعها.
إن املنظور الرباني الذي تعزوه كل من الفلسفة الدائمة واملذهب الطبيعي 
احلدي������ث، بطرقهما املختلفة، إلى معرفتنا غي������ر املتحيزة بالنظام الطبيعي 
ينطبق، مبالءمة أكبر بكثير، على معرفتنا اإلنسانية بالعالم اإلنساني. وعلى 
أي حال، فهو ال يفعل ذلك تلقائيا أو بالتساوي؛ فقابلية تطبيقه املتزايدة هي 

نتيجة حتول ناجح للحياة االجتماعية والثقافية في اجتاه معني.
إن ترتيب������ات املجتم������ع والثقافة حتارب بعناد ال يل������ني؛ فهي تبقى على 
قي������د احلياة عن طريق إيق������اف أو احتواء النزاع العمل������ي والرؤيوي. وكلما 
زاد تنظيم املجتمع والثقافة لزيادة املس������افة بني أنش������طتنا احملافظة على 
السياق وتلك احملولة للسياق، ازداد اكتساب هذه الترتيبات ملظهر احلقائق 
الطبيعي������ة. وهي تظهر بالنس������بة إلينا كمس������لمات، كَقَدرنا اجلماعي. وفي 

احلقيقة، ذلك هو ما تتحول إليه حينئذ، بصورة ما.
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فقط من خالل كفاح طويل، يحتل معظم تاريخ البش������رية، ميكننا إصالح 
املجتمع والثقافة لتقليل املس������افة ب������ني اخلطوات العادية التي نقوم بها ضمن 
س������ياق مؤسساتي وأيديولوجي نأخذه باعتباره من املسلّمات، وبني اخلطوات 
االستثنائية التي نقوم من خاللها بإعادة تشكيل ذلك السياق، بالتدريج وخطوة 
خط������وة. ومن بني عالمات جناحنا أن يصب������ح التغيير أقل اعتمادا على وقوع 

كارثة، وأفضل قدرة على أن يأتي من الداخل، كامتداد ألنشطتنا العادية.
إل������ى حد ما، ميكن للتخيل أن يتوقع احلركة في هذا االجتاه، وأن يفعل 
األزم������ة من دون أزمة. وإلى ذلك احل������د، ميكنه أن يبدل طبيعة الضرورات 
اخلاطئة للمجتمع والثقافة، بعرضها في صورة البنى التي هي عليها بالفعل. 
وفي هذا اجلهد، على أي حال، ال يتجاسر اخليال على توقع أن يكون ناجحا 
متاما. إن حتول transmutation فرضياتنا املؤسساتية واأليديولوجية إلى 
حقائ������ق طبيعية خاطئة لي������س مجرد قطعة من الوع������ي اخلاطئ باإلمكان 
تبديدها بفعل يتعلق بالتنوير، بل هي حقيقة واقعة، ناجتة عن املؤسس������ات 
واملمارس������ات التي تظل متحصنة ضد التحدي والتغيير، باس������تثناء عندما 
جُتبر على ذلك بفعل صدمة خارجية أو بواس������طة نزاع عادي، حيث تتفاقم 
حتى تخرج عن الس������يطرة. أما الترتيبات املطّبع������ة naturalized للمجتمع 
والثقاف������ة فهي دوما ُمعتمة جزئيا - ليس فقط ألنها ترتدي املظهر الكاذب 
للطبيعة، ومتثل السياق الَعَرضي للنزاع باعتباره عقالنيا أو ضروريا، ولكن 

أيضا ألنها تُظهر وتُيسر ملكوت املوتى على األحياء.
وفي س������بيل إصالح املجتمع والثقافة لوضعهما بص������ورة أكثر كلية في 
متن������اول اإلرادة املتحولة، نحن نضعهما أيضا بصورة أكثر كماال في قبضة 
التخيل التحولي. ومبا أننا جنحنا - ونحن ال ننجح أبدا إال على نحو متردد 
ونس������بي - فإن مب������دأ البناء - أي املعرفة التي ميكن للصانع أن يكتس������بها 
عن مصنوعته - ينطبق بقوة أش������د. وهنا نصبح أعظم وأكثر حرية، ونتمتع 

ببصيرة أعمق فيما يتعلق بعالم من صنعنا نحن.
أما نظير مبدأ البناء في وعينا األخالقي فهو دافع حتطيم األصنام 
iconoclasm: أي رف������ض احلقيق������ة والقيم������ة غير املش������روطة للعوالم 
املش������روطة واملعيبة الت������ي نبنيها، والتأكيد أن هن������اك دائما فينا، فرديا 
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وجماعيا، أكثر مما ميكن أن يكون فيها أبدا، فإن التعبير األكثر اكتماال 
لهذا االلتزام احملطم لألصنام هو تطوير أمناط من احلياة والوعي تزودنا 
بالوسائل واملناسبات الالزمة ملقاومتها وإصالحها. وبهذه الطريقة، فهي 
جتنبنا االضطرار إلى االختيار بني االنهماك فيها بكل قلوبنا واالحتفاظ 

بالكلمة األخيرة ألنفسنا، فيما يتعلق باملقاومة والسمو.
يعد خلق مثل هذه املجتمعات والثقافات إجنازا يتحدث عن نفسه 
بقدرته على الترويج ألكثر مصاحلنا أساسية، ليس فقط مصلحتنا 
في السيطرة على الس������ياق، الذي هي أكثر مالمحه مباشرة، ولكن 
أيضا مصلحتنا ف������ي إعادة االلتئام التجريبية إل������ى الناس واملوارد 
من أج������ل النمو االقتص������ادي، ومصلحتنا في التدمي������ر الدائم لكل 
املخططات الراس������خة للتقسيم والتدرج االجتماعي ملصلحة قدرتنا 
عل������ى إعطاء أنفس������نا بعضنا لبعض باعتبارن������ا املخلوقات األصلية 
الراديكالية التي نعتقد في النهاية أننا هم، وليس كمجرد رموز في 

أي من مثل هذه املخططات.
إن االخت������راق ال������ذي ينتج بصورة أقل اكتماال عن مبدأ حل املش������كالت 
وأكثر اكتماال عن مب������دأ البناء له تكلفة، وهذه التكلفة هي أن املعرفة التي 
يَعد بها كل من حل املشكالت والبناء، لألفضل واألسوأ، تكون ذات مصلحة. 
ومع تزايد االختراق مع انتقالنا من املبدأ األول إلى الثاني - من استخدام 
الرج������ل األعمى لعصاه إلى البصيرة التي ميكن خلالق بش������ري أن ميتلكها 
ع������ن خلقه االجتماعي والثقافي - تزداد أيضا أهمية امتالك املصلحة في 
اخلطوة نفس������ها. وهنا تنمو البقية البراغماتية في فكرنا فيصبح ما نعرفه 

ملوثا بفعل ما سنعرفه.
إن تخميناتن������ا املتعلقة بحل املش������كالت، على املقي������اس الذي ميكن فيه 
للفكر أن يرافق العمل، ال متتلك س������وى البقي������ة البراغماتية لعصا الرجل 
األعمى: فنحن نحكم عليها من خالل اس������تخدامها في متكيننا من الس������ير 
لألمام من دون أن نس������قط. أما املقاومة الت������ي نواجهها فيمكنها أن تدعم 
التخمين������ات البديلة، كما أن تفوق بعض ه������ذه التخمينات على غيرها قد 

يتغير ونحن نعيد توجيه جهودنا.
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حتتوي مفاهيمنا عن اإلنس������انية واملجتم������ع بقية براغماتية مبعنى أكثر 
ردكلة بكثير، ونحن ال نستخدمها فقط كأسلحة في صراع املصالح الواقعة 
في ش������رك ال������رؤى، لكننا أيضا غير قادرين عل������ى أن نحذف منها خاصية 
حتقي������ق الذات املتعلقة بالنبوءات. ويعني التعامل معها كأدلة إرش������ادية أن 
مننحه������ا درجة م������ا من القوة التحولي������ة. بيد أن هذه الق������وة لن تكون غير 
مح������دودة - فلن حُتل القيود غي������ر امللحوظة داخلن������ا وحولنا حتت ضغط 
األمنيات - لكنها س������تكون حقيقية. وهي تنتج عن العديد من املصادر: إن 
فك������رة املجتمع - حتى فك������رة املجتمع احلر، التي تس������تند إلى التعاون بني 
األفراد املطمئنني إلى تساوي الفرص واالحترام - ليست لها ترجمة فريدة 
وغير خالفية غير أنها تنظيم معني للحياة اإلنس������انية، وأن فهمنا للمصالح 
والنماذج بالنسبة إلى املمارسات واملؤسسات التي نتخيلها فيها من املمكن 
حتقيقه، بحيث تكون هناك عالقة داخلية بني تفكيرنا بش������أن تلك النماذج 
واملصالح وتفكيرنا بش������أن هذه املؤسسات واملمارس������ات، وأن الوعي يكون 
دوما فرديا ومتجس������دا في كائن حي منفرد، في حني أن املجتمع والثقافة 
هما منشآت جماعية، ال تخضع مباشرة لسيطرة اإلرادة والتخيل الفرديني، 
وكذلك، وقبل كل شيء، فإن أيا من أمناطنا للحياة في املجتمع والثقافة ال 

ميكنه استنفاد مواردنا من البصيرة والتجربة، والتي تتجاوزها دائما.
وم������ن أجل كل هذه األس������باب، فإن تفكيرنا بش������أن العالم الذي نصنعه 
يظل إلى األبد مغمورا في ظالل الغموض، واإلس������قاط، واالنخداع، وخداع 
الذات، في حني تتنك������ر اإلرادة كبصيرة، وتتمنى أن تصبح الفكرة حقيقة. 
وعلى أي حال، فكل هذه العيوب هي استثناء لالختراق اخلاص الذي نتمتع 
ب������ه في امليدان الذي ينطبق عليه مبدأ البناء، أقل من كونها الس������عر الذي 

يجب أن ندفعه مقابل ممارسة هذه السلطة.
لنفت������رض أننا تركنا ميدان معرفتنا بالعالم ال������ذي صنعناه، والذي فيه 
مبدأ البناء، مع بق������اء وعده بالتبصر من الداخل صحيحا إلى حد جناحنا 
في خلق املجتمعات والثقافات التي متنحنا الوسائل التي ميكننا بواسطتها 
أن نتحداه������ا ونغيرها. ولنفترض أننا بعد أن تركنا مأوى التخيل هذا الذي 
انكمش على مخلوقاته اجلماعية اخلاصة، حينئذ سنواصل السفر مبتعدين 
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عن س������ياق جتربتنا الداخلية، حتى نتجاوز حدود معرفتنا بذلك اجلزء من 
العالم الطبيع������ي الذي تواصل فيه أفكارنا تظلي������ل أعمالنا. وأخيرا، نحن 
نتحول خارجا إلى احلقائق املجهرية أو العيانية التي تقع فيما وراء متناولنا 

اآلني. وهنا موضع العلم.
علين������ا اآلن أن نعيد خلق الظروف التي تس������مح لنا بتش������كيل تخمينات 
موثوقة في العالم ال������ذي ميكننا الوصول إليه. ونحن نعمل ذلك مبد عصا 
الرجل األعمى م������ن خالل أدوات أو آالت العاِلم، ونفعل ذلك أيضا بتنظيم 
التج������ارب التي حتاكي جتربة الرجل األعمى للضرب بعصاه مقابل املوانع، 
أو جتربته في اكتشاف أن طريقه مفتوح بصياغة الفرضيات وفقا لتجربته 

املتعلقة باملقاومة أو التقدم.
قب������ل أن ميك������ن أن تُصبح عقيدة تتعلق بالفلس������فة الطبيعية أو فرضية 
عاملة للعلوم الطبيعية، فإن فكرتنا القائلة بأن كل احلقيقة محكومة بشبكة 
من االرتباطات الس������ببية متث������ل فعال إميانيا، وهو فع������ل إمياني من حيث 
قدرتن������ا على فهم كل احلقيقة بطريقة تبقى مش������تركة م������ع تلك التجارب 
األولية لتلمس طريقنا بعصا األحاس������يس في عاملنا املباش������ر. وكما يكافأ 
الرجل األعمى بالوصول إلى وجهته إذا اس������تنتج أفضل االس������تدالالت من 
استعماله للعصا، يُكافأ العاِلم بتوقع النتائج التجريبية إذا كان يعرف كيف 

يستفيد إلى أبعد احلدود مما تسمح له أدواته بافتراضه.
وكلم������ا أوغلنا في التحرك مبتعدين عن نش������اط اإلرادة والتخيل املوجه 
إلى العالم اإلنس������اني الذي نبنيه، وبعدئ������ذ مبتعدين حتى عن تلك األجزاء 
من الطبيعة التي ميكننا أن منسها مباشرة، معتمدين على األدوات لتمديد 
مدى أحاسيسنا وعلى التجارب لتوس������يع مجال اصطداماتنا مع الطبيعة، 
ازداد احتمال أن هذه املعرفة التي ميكننا اكتس������ابها س������تكون ملوثة بغالف 

مجازي يتعذر استئصاله. 
أما األكثر أساسية من بني هذه املجازات فستكون فكرة التسبيب الكوني 
universal causation نفس������ها، تليها األفكار املألوفة والعامة األخرى مثل 
القوة، وامل������ادة، والطاقة. وكما أن البقي������ة البراغماتية التي تقوض تقارب 
أو موضوعي������ة الفك������ر تبلغ أكبر مدى لها بالضبط حي������ث ميكننا أن نتمنى 
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اكتس������اب املعرفة األكثر حدة - أي التبص������ر بالعوالم االجتماعية والثقافية 
الت������ي نبنيها بش������كل جماعي - فكذلك يبلغ الغالف املج������ازي أثقل وزن له 
عندما يكون تفكيرنا بشأن الطبيعة أكثر كونية وطموحا ألنه أشد انفصاال 

عن أنفسنا.
وعلى أي حال، فإن تلوث املعرفة هذا بفعل املجاز سيتم تعويضه بفعل ال 
مباالة متثل اجلانب العكسي لالهتمام املستبطن لوجود البقية البراغماتية 
في أفكارنا حول أنفسنا. ومع ذلك فإن األدلة والتجربة قد تدعم التمثيالت، 
والتخمين������ات، والنظريات البديلة. وعلى أي حال، ف������إن اختيارنا من بينها 
س������يتعرض لقدر أقل من التش������تيت بفعل مصلحتنا في جعل العالم - عاملنا 
- يس������ير بطريقة ما بدال من أخرى. ورمبا كان������ت لدينا مثل هذا املصلحة 
بس������بب تصوراتنا املسبقة - املنهجية، أو امليتافيزيقية أو الالهوتية - لكنها 
ستكون أضعف وأقل وضوحا. سيتم تبسيط معايير النجاح، ومن ثم سيكون 
م������ن املالئم وج������ود تقارب من نوع ال ميكننا أن نتوقع������ه في معتقداتنا حول 
املجتمع واإلنسانية )وحينئذ فقط، في معرض متردنا ضد الطبيعة املفككة 
للمعرف������ة العلمية، ونحن نصر على البحث عن تفس������ير لكل ش������يء، وعلى 
اكتش������اف ما يعنيه مثل هذا التفس������ير ملوضعنا في العالم، س������تظهر مشكلة 
البقية البراغماتية بصورة أكثر حدة داخل العلم ذاته. وفي حني تصبح أكثر 
ش������مولية وأقل ارتباطا بالدليل والتجربة، تتوقف أفكارنا حول الطبيعة عن 

أن تكون قابلة لالنفصال عن مشاريعنا اخلاصة بأنفسنا(.
قد نُغرى بأن نس������يء فهم جناحنا احملدود واملتمي������ز في التنبؤ العلمي 
والس������يطرة التقنية كعالمة على أننا نرى العالم كما هو عليه بالفعل، وقد 
نحاول نس������يان أننا نراه مس������جونا في منظور املخلوق الفاني وندعي رؤيته 
بعين������ي الله. وبعد ذلك قد نبدأ في التعامل مع معرفتنا بالعالم اإلنس������اني 
باعتباره������ا معرفة أكثر غموضا، وأكثر إثارة للجدل، من معرفتنا املتدرجة، 

والتقاربية، واألكثر موثوقية بالطبيعة والكون.
ارتكب������ت الفلس������فة الدائمة هذا اخلطأ بصورة م������ا، في حني يرتكبه 
املذهب الطبيعي احلديث بصورة أخرى. ويرقى ذلك العتباره س������وء فهم 
هذيان������ي حلالتنا. متثل المباالتنا اجلانب اآلخر من تباعدنا؛ فنحن نرى 
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حقيقة بعيدة بصورة مبهمة عبر الزجاج، متجس������دة في صورة مخلوقات 
فانية، باستخدام وإساءة اس������تخدام القدرات املُجملة واملُتجاوزة للوعي، 
مضخمني أحاسيس������نا عب������ر األدوات، وجتاربنا من خ������الل التجارب. ال 
ميكنن������ا أن نأم������ل في وصف وتوضيح تلك احلقيقة إال بواس������طة اللجوء 
إلى األف������كار التي تتطلب العديد من طبقات الترجمة إلى لغة ميكننا أن 
نستخدمها لوصف ما جنده في العالم القريب منا: العالم الذي يظل فيه 

.action الفكر مقترنا بالفعل
وفي مقابل هذه الهلوس������ة، يجب علينا أن ننقذ أنفسنا بواسطة تواضع 
يعمل كطرف مقاب������ل في أفكارنا حول الطبيعة والك������ون لتحطيم األصنام 

الذي يجب أن يُلهم معتقداتنا حول املجتمع والثقافة.

تناقض الزمن
يكشف تناقض الزمن الصراع بني حقيقة الزمن- أي الصفة التاريخية 
للك������ون- وبني الصورة الس������ببية للعالم. لنفت������رض أن الزمن وهم، أو ملمح 
ثانوي للذاتية subjectivity اإلنسانية، بدال من أن يكون خاصية موضوعية 
للطبيعة، وبالتالي فال ميكننا إصدار األحكام الس������ببية أو تزويد تفسيرات 
س������ببية لألحداث من دون تضليل أنفس������نا، ألن جميع العالقات س������تكون 
متزامنة، أما التركيب احلقيقي للعالم فس������يكون شبكة من القيود املتزامنة 
املتبادل������ة. وإذا أطلقنا على هذه الش������بكة اس������م الس������ببية، فنحن نتالعب 
باأللفاظ. إن العالم املرئي حقا س������يكون متش������عب اجلوانب بصورة أبدية، 
وال������ذي ال ميكن أن يعبر عنه س������وى عقل إلهي، متحرر من ش������راك الفناء 
واحملدودية؛ ألنه ليس������ت السببية وحدها التي س������تُترك دون مبرر حينئذ؛ 
فاحلياة نفس������ها كما نعيش������ها - أي رحلتنا املبهرة واملروعة من الوالدة إلى 

املوت - ستكون مجرد هلوسة.
ولنفت������رض، وعلى العكس م������ن ذلك، أن الزمن حقيق������ي، ومير بجميع 
اخلطوات وصوال إلى التنظيم النهائي للطبيعة. حينئذ ال ميكننا أن نصدر 
أحكاما س������ببية إال مبعنى مصحح ومحدود للغاية، ولن ينطوي الكون على 
قوانني دائمة لتنوير مثل هذه األحكام. أما النظاميات ش������به القانونية التي 
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نبني عليها أوصافنا الس������ببية فلن تكون س������وى أوص������اف تقريبية ومؤقتة 
لبعض حاالت الكون، وس������تكون هذه احلاالت محدودة زمنيا، حتى إذا كان 
الزم������ن طويال جدا. كان هناك زمن لم تكن تنطبق فيه هذه القوانني، حتى 

بصورة تقريبية، وسيأتي زمن آخر لن تعود فيه صاحلة.
وإذا ادعين������ا أن ثمة قوان������ني عليا حتكم تعاُق������ب دول العالم وقوانينها 
العابرة، فنحن نس������تحضر وجود حقيقة أخرى تس������مو فوق الكون احلالي. 

نحن نتخيل أن هذه احلقيقة األسمى هي نفسها غير ُمبتلعة في الزمن.
عندما نتقبل فكرة أن الزمن مير باخلطوات كافة، وأنه ال يوجد ش������يء 
ال يغ������زوه الزم������ن ويدمره، فنح������ن ال نُصادر احلق في تزويد التفس������يرات 
الس������ببية مبعنى معدل بص������ورة متطرفة. نحن نعمم بص������ورة تناظرية من 
ح������االت معينة في الك������ون، والواقعة ضمن حدود الزم������ن، فنقول ما دامت 
بعض املالمح احلاسمة لهذه احلاالت مستقرة، فستنطبق بعض النظاميات 
ش������به القانونية. وعلى أي حال، نحن ندرك أنه، حتى ونحن نستحضر مثل 
هذه النظاميات لوضع أس������اس لتفسيراتنا الس������ببية، قد تكون في سبيلها 

إلى أن تُلغى.
إن أي نظام اجتماعي واقتصادي، مبجرد أن يس������تقر من خالل توقف 
النزاع على أسسه املؤسساتية واأليديولوجية، يقدم عالقات منتظمة. وإذا 
سمحنا لهذا النظام بالتطبع، وإذا تغاضينا عن قدرتنا على حتديه وتغييره، 
فقد نُغرى بأن نخلط على سبيل اخلطأ بني روتيناته وبني القوانني العاملية 
واألبدية للتنظيم االجتماعي واالقتصادي. وعندما ننكر مثل هذا االرتباك، 
فال ميكننا أن نفكر في حتول أو تعاقب النظم إال بواس������طة االستدالل من 
س������جل التجربة املاضية وبالتنويه النبوئي للف������رص التحولية غير املدركة، 
وهذه أيضا هي اخلاصية التي يجب أن مُتيز تفكيرنا بش������أن الطبيعة- ولو 
بقدر من احلميمية والثقة أقل من التفكير بشأن اإلنسانية- إذا كان الزمن 

مير بجميع اخلطوات بالفعل.
ولذل������ك فإن وجهة نظرنا التقليدية للتس������بيب لي������س لها أي معنى؛ ألن 
التس������بيب إما أنه، مثل الزمن نفسه، مجرد وهم، وإما أنه - بسبب حقيقة 
الزمن - يفتقر إلى أس������اس فيما وراء الزمن. أن نفكر سببيا، إذن، هو في 
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أحسن األحوال أن نفكر بواسطة سلسلة من الدوائر املتراكزة، أو التموجات 
املتوس������عة، حول جتربتنا املباشرة. وبالتالي فإن املوقع املتوسط الذي يوجد 
فيه الزمن، ولكن ليس كثيرا جدا- والذي هو فيه أكثر من وهم لكن أقل من 
سيد- هو مجرد أمنية. وهي أمنية للهروب من استبداد الزمن على الفكر، 

بالنظر إلى أننا ال نستطيع الهروب من استبداده على احلياة.
ف������ي العالم اإلنس������اني، ميكننا - ونق������وم بالفعل - ح������ل تناقض الزمن 
باقتناص جانبه الثاني. يبني تاريخ النظرية االجتماعية أنه حتى في تفكيرنا 
بش������أن املجتمع والذات، فنحن ال نصل بس������هولة إلى هذا القبول للخاصية 

التاريخية لوجودنا، وعلى الرغم من هذا فنحن نتوصل إليه في النهاية.
ال ميكنن������ا حل تناقض الزم������ن ألنه يلوث فهمن������ا للطبيعة. ومع ذلك، 
ميكنن������ا أن نوه������ن قوته ب������أن نطور في العل������وم الطبيعية نظي������را ُمخففا 
لفهمنا التاريخي لإلنس������انية. إنه حادث متعل������ق بالتطور التاريخي للعلوم 
احلديثة فضال عن كونه إيحاء بأي ملمح عميق ومستدمي للعلم يدل على 
أن القي������اس الكم������ي لغاليليو )٭( وميكانيكا نيوتن )٭٭( قد س������بقا التاريخ 
الطبيع������ي لداروي������ن )٭٭٭(، ثم بدأت الكوزمولوجي������ا تعودنا على فكرة أن 
الكون نفس������ه له تاريخ. إن الفش������ل في القبول الكام������ل بهذه الفكرة حول 
التاريخ الطبيعي للكون يس������مح لنا بالتعلق بإجحاف مفاده أن ثمة فيزياء 

غير تاريخية ميكنها أن تضع أسس املعرفة العلمية.
إذا كانت للك������ون بداية، فعند أي نقطة دخلت القوانني التي نربط اآلن 
بينه������ا وبني طريقة عمله حيز التنفي������ذ؟ إن احملافظة على صفة الالزمانية

timelessness  للزم������ن عن طريق اللجوء إلى مفهوم القوانني الس������امية 
يعني م������زج اإلجحاف بتجاه������ل اآلراء املعارضة، إذ كيف لنا أن نس������تنبط 
القوانني املفترضة لكل العوالم احملتملة إال عن طريق القياس بذلك العالم 

املوجود بالفعل؟
)٭( Galileo: غاليلي������و غاليلي )1564-1642( فيزيائي وعالم فلك ورياضيات إيطالي، وواضع 

أسس العلم التجريبي احلديث ]املترجم[.
)٭٭( Newton: الس������ير إسحق نيوتن )1642-1727( رياضي وفيزيائي إجنليزي، وضع قانون 

اجلاذبية العام وقانون احلركة ]املترجم[.
)٭٭٭( Darwin: تش������ارلز روبرت داروين )1809-1882( عالم طبيعة بريطاني وواضع نظرية 

تطور األنواع ]املترجم[.
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 إن فه������م فكرة التاريخ الطبيعي بالكامل، بتوس������يع مجالها من تاريخ 
احلي������اة إل������ى تاريخ الكون، ه������و أن نُضعف العوائق بني تفكيرنا بش������أن 
الطبيعة و تفكيرنا بش������أن أنفس������نا؛ وهو تقريب األول من ذلك األخير، 
ومن ثم رؤيته على أنه ذلك الشكل من املعرفة األكثر نقصا وإبهاما الذي 

هو عليه بالفعل.

تناقض املوضوعية
أم������ا التناقض الثاني الذي تس������قط جتربتنا مع الال ش������خصي ضحية 
ل������ه فهو تناق������ض املوضوعية. وتكمن قوة هذا التناق������ض في تقويض ثقتنا 
مبوثوقية فهمنا للعالم باعتباره متثيال للحقيقة. إن التعريف واحلل احملتمل 
لهذا التناقض هو ما كان الش������غل الشاغل جلزء كبير من الفلسفة الغربية 
منذ هيوم )٭( وكانط. وسأعيد صياغته هنا من أجل مزيد من االستكشاف 
لنتائج رؤية أن معرفتنا بالطبيعة ال تصبح أكثر موثوقية إال إلى احلد التي 

تتشارك فيه بعض خواص معرفتنا باإلنسانية.
إذا فكرنا مليا في نتائج أفكارنا الس������ببية حول العالم فس������نجد أنفسنا 
ُمنقادين إلى استنتاج أن العالم - كما نراه ونواجهه - هو فقط ذلك العالم 
ال������ذي ينقله إلينا جهازانا اإلدراكي والعصبي، فهو وهم داخلي يقدمه إلينا 
الدم������اغ واحلواس. وال منتلك طريقة لفهم عالقة هذا الوهم بالعالم وحده 
- أي العال������م كما يراه الله ويعرفه. ليس فقط أننا ننظر من نقطة خارجية 
إلى تخوم متزايدة اإلظالم، بل إننا جند أنفسنا أيضا مسجونني في أجساد 
ضعيفة وفانية، ومزودين بأجهزة إدراكية مبنية على مقياس سياق أفعالنا. 
ميكننا أن مندد وصول هذه املعدات عن طريق املاكينات )أدوات االستقصاء 

العلمي(، لكننا ال نستطيع القفز خارجني من أنفسنا.
وم������ع ذلك فمن خالل الفعل واملعيش������ة، نحن نعتنق هذا الوهم باعتباره 
مظه������را يدل على واقعية العال������م، نحن نعزو املقاومة الت������ي نصادفها إلى 
أفعالنا باعتبارها فحصا مس������تمرا للحقيقة، وبالتالي فإن التخوفات التي 
)٭( Hume: دافيد هيوم )1711-1776( فيلس������وف ومؤرخ ومنظر سياس������ي اسكتلندي قال إن 

االختبار هو مصدر املعرفة كلها ]املترجم[.
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يثيرها في عقولنا الش������ك في هذا الوهم تبدو لنا كما لو كانت هي نفسها 
أوهاما، جلبتها علينا جهود مضللة للوصول إلى ما وراء أنفس������نا، واملساواة 
بني الوصول إلى احلقيقة املوضوعية  التحرر من ش������رط الوجود املتجسد. 

ال ميكننا أن نتخلى عن هذا التجاوز وال أن نلتزم بتضميناته.
إن اخلوف من الوهم مفروض علينا بفعل تفكيرنا السببي بشأن الطريقة 
الت������ي تترجم فيها احلقيقة إلى جتربة الكائن احملدود، واملتجس������د- أي كل 
من������ا. نحن نصف الظل ال������ذي تطرحه احلقيقة على ذاتي������ة الكائن احلي، 
وليس بوسعنا أن نقارن الظالل بالظالل. ولذلك فإن التفكير السببي نفسه 

قد يكون جزءا من الوهم لسنا قادرين على الوثوق به كإظهار للحقيقة.
سواء في الفعل أو املعيشة، علينا أن نعتمد على رسالة األحاسيس، التي 
ح من قبل جتاربنا املفس������رة. ومع ذلك، فإن الش������ك في الوهم  تُدبَّر وتُصحَّ
ميثل حدثا يقع ضمن هذا الفعل واملعيشة، وهو نتيجة للوعي، وليس هذيانا 
ميتافيزيقيا. وألن وعينا يتضمن االعتراف بحالتنا املتجس������دة الشخصية، 
فذلك إدراك أننا لس������نا الله. إن فكرة املوضوعية أو احلقيقة - املوضوعية 
املتوافرة للكائن احملدود واملتجسد - وليس املوضوعية املتوافرة لله - تبقى 

منقسمة ضد نفسها.
في العالم اإلنس������اني، نحل تناق������ض املوضوعية ملصلحة العمل واحلياة 
فإن العالم خارجنا ليس العالم الذي يُرى من موضع األفضلية الذي تتمتع 
به النج������وم، بل العالم املرئ������ي من منظور الناس اآلخري������ن. هذه احلقيقة 
 - intersubjectivity اخلارجية ولكن اإلنس������انية تتخذ ش������كلني: التَ������َذات
أي التعام������الت بني العق������ول - والبنية املؤسس������اتية أو األيديولوجية - أي 
الترتيب������ات والفرضيات املش������تركة التي حتدث مثل ه������ذه التعامالت على 
أساس������ها، وبالتالي فإن أحدهما هو الش������كل الس������ائل، واآلخر هو الشكل 

الصلب للحياة االجتماعية.
ق������د تكون هذه األش������كال التوأمي������ة للعالم اإلنس������اني منفصلة عنا، أو 
نح������ن عنها. وبرغم هذا، ف������كل منها يجيء منا ويعود إلينا: من وإلى النحن 
اجلماعي������ة، إن لم يكن إلى النح������ن الفردية. وفي مواجهتها، نحن ال نواجه 

حقيقة خارجية محضة من املمكن أن ينطبق عليها تضاد املوضوعية.
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نحن نعيش منعكسني كل منا في وعي وإدراك اآلخر، فنكتشف ونطور 
أنفس������نا من خالل التالقي مع اآلخري������ن، ويبقى وعينا الذاتي خاويا إلى 
أن مُيأل بذاكرة مثل هذه اللقاءات، وبالتالي فإن التذات مركزي بالنسبة 

إلى الذاتية.
إن البن������ى املؤسس������اتية واأليديولوجي������ة للمجتم������ع هي مج������رد البقايا 
املتحجرة إلى حني ملغامراتنا في االرتب������اط، والنُُصب التذكارية لكفاحاتنا 
املنقطعة إلى ح������ني. وبعد ذلك فهي تصبح أيضا القوالب templates التي 
تتطور ضمنها أنشطتنا العملية واالستطرادية الروتينية. وميكننا أن نعرفها 
بحميمية وثقة أكثر، مما ميكننا أن نعرف األش������ياء واألحداث في الطبيعة 

أبدا ؛ فهي البقايا امللفوظة من ذواتنا اجلماعية.
وه������ذه البنى قد ترتدي املظهر اخل������داع للطبيعية. وعلى أي حال، 
فبوس������عنا أن نبدل طبيعته������ا، وميكننا أن نفعل ذلك بإحدى الطرق عن 
طريق تكثيف وتوس������يع الصراعات على االنقط������اع interruption التي 
هي مبنية منه، وميكننا أن نعم������ل ذلك بطريقة أخرى بإعادة تنظيمها 
بحيث تس������هل مراجعتها ، وبالتالي حتسني س������لطاننا عليها وخاللها، 

وتقريبها منا.
عادة م������ا متر عالقاتنا بهذه الس������ياقات املؤسس������اتية واأليديولوجية 
املنظمة للحياة والفكر الس������ويني بثالث مراحل. في املرحلة األولى، هناك 
انفجار للصراع واالختراع. وهذه هي اللحظات التأسيس������ية في التاريخ، 
وأزمن������ة إعادة التخي������ل وإعادة البناء، وهي ُمعدة لنا كعالمات إرش������ادية، 
أو جدول أعمال، أو منظور ملس������تقبل يستحق أن منتلكه وألفضل طريقة 

للوصول إليه.
بيد أن هذه ليس������ت حلظات من الثورة باملعنى احلالم الذي ساد في 
القرن التاس������ع عشر - أي االستبدال العنيف، واملفاجئ، والشامل لكامل 
النم������ط املنظم للتفكير واملعيش������ة بنمط آخر؛ فهي سلس������لة من أحداث 
اإلص������الح الثوري، حيث يت������م تغيير جزء من اإلطار الراس������خ للترتيبات 
واألفكار. وهذا التغيير، على أي حال، يكفي ألن يتطلب إعادة ترتيب كل 

األجزاء التي لم تتغير.
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وف������ي املرحلة الثانية، تنحس������ر الصراعات األساس������ية، وم������ن ثم تبرد 
البنى املؤسس������اتية واأليديولوجية الناجتة. وفي ه������ذه املرحلة من تناقص 
الض������وء واحلرارة، تتمثل مهمة األفكار العامة، ليس فقط في االس������تنباط 
املنظم لتضمينات جدول األعمال األساسي، بل في إطالة حياته وقوته في 
غياب االرتباطات والنزاعات التي نش������أ منها جدول األعمال هذا، ولذلك، 
������طت بلغة مجردة وغير تاريخية  على س������بيل املثال، فإن نظرية للعدالة  بُسِّ
ظاهريا قد تضفي في احلقيقة غطاء من التبرير على احلقائق البس������يطة 
لإلصالحات الثورية التي اس������تهلت التس������وية الدميوقراطية - االجتماعية 
في منتصف القرن العش������رين، مع التزامها بإع������ادة التوزيع التعويضي من 
خ������الل نظام الضريب������ة والنق������ل tax-and-transfer وهجره������ا للمحاوالت 
األكثر راديكالية إلعادة تنظيم كل من السياس������ة واإلنتاج. وحتاول مثل هذه 

النظريات جعل الضوء يبقى من دون احلرارة.
وفي املرحلة الثالثة، تنحسر اللحظة األساسية بعيدا جدا عن التجربة 
احلالية م������ن أجل مواجهتها بوضوح وس������لطة، فلم يعد بوس������عها التحدث 
بصورة مؤث������رة حتى من خالل مركبة العقائد التي تُعيد املوتى إلى احلياة. 
ولذلك يتش������احن الناس، من دون توجيه، أو أنه������م ينتظرون أزمة جماعية 

أخرى ميكن أن تنقذهم من الصغار وااللتباس.
ليست هناك مجموعة من اإلبداعات االجتماعية والثقافية أكثر أهمية 
من تلك التي تس������مح لنا بتعجي������ل تعاقب هذه املراحل، ودمجها في مراحل 
أخرى. إن الس������يطرة على السياق جتعلنا ربانيني أكثر وتخلق سياقا مواتيا 
  practical novelty لتقدم كل م������ن مصاحلنا املادية ف������ي اجِلَدة العملي������ة

ومصاحلنا األخالقية في االنعتاق الفردي.
وعلى س������بيل املقارنة، يش������ير هذا البيان عن أصل البنى إلى معنى ومدى 
متكنن������ا من احت������واء العبء الذي يفرض������ه تناقض املوضوعي������ة على معرفتنا 
بالعالم الطبيعي. ومع انتعاش مذاهب األيديولوجيني، في مرحلة التبريد، فإن 
تألق جدول األعمال املُعِتم للحياة االجتماعية والثقافية، وكذلك املمارس������ات، 
واألدوات، واألفكار التجريبية للعلوم الطبيعية يسمح لنا بأن نحمل إلى معرفتنا 

بالطبيعة قليال من املباشرية واحلميمية املتعلقة مبعرفتنا باإلنسانية.
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وألن اخلاصية املميزة للعلم التجريبي تتمثل في دمج األدوات واألفكار 
بطرق تس������مح لنا بتوس������يع مس������رح الفهم والفعل الذي نواجه فيه العالم، 
ف������إن التجربة هي تدخل في تطاف������رات الطبيعة الكتش������اف كيفية عمل 
األش������ياء باكتش������اف ما تتحول إلي������ه حتت ظروف مختلف������ة من الضغط، 
لكنن������ا نحن الذي������ن نتدخل. أما الفكرة التجريبية فه������ي االمتداد التأملي 
ملث������ل هذا التدخل العملي، وعن طريق مزاوج������ة التجربة بالتخمني، نحن 
نضع أنفس������نا في نس������خة مخففة من ظروف اخلال������ق، فنحن نعيد صنع 
الطبيعة أو نتخيل أنها أعيد صنعها، وبهذه الوس������يلة فنحن نحرر أنفسنا، 
ولو جزئيا وجتريبيا، من الش������ك ف������ي معتقداتنا، ونعيش مرة أخرى، غير 

خائفني، في ضوء ما هو حقيقي.
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الزمن حقيقي
ليس������ت هناك حقيق������ة أكثر أهمية ألن 
نُقر بها إذا أردنا أن نفهم أنفس������نا ومكاننا 

في العالم.
إن حقيق������ة الزم������ن ليس������ت مالحظة 
تافهة بال معنى، بل هي مقترح ثوري، غير 
متوافق مع جزء كبير من العلم والفلس������فة 
التقليديني. وبصفة خاصة، فهي متّثل لعنة 
anathema للفلسفة الدائمة، والتي تتخذ 
زيف الزمن كعقيدة رئيسية. وبالنسبة إلى 
الوجود اإللهي واملطلق، وبالنسبة إلى العقل 
- إل������ى حد مش������اركة العقل ف������ي مثل هذا 
الوجود - فإن جميع األحداث اجلارية في 
العالم، وفقا لتلك الفلسفة، تكون متزامنة. 

فليس هناك سوى حاضر أبدي.

6

حقيقة الزمن:
حتّول التحّول

»إن موقعن������ا بوصفنا كائنات 
حي������ة تعيش ومت������وت مبرور 
الزمن يقع في جذور الس������مة 
األكث������ر مهابة م������ن جتربتنا: 
احملس������وب  غي������ر  التف������اوت 
واملس������تعصي ب������ني مقي������اس 
احلي������اة اإلنس������انية وحقيقة 

الكون حولنا«
املؤلف
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وعلى أي حال، ليس������ت الفلسفة الدائمة وحدها هي التي تقاوم اإلقرار 
بحقيق������ة الزمن؛ فالعالقات املنطقي������ة أو الرياضية بني االفتراضات، حتى 
عندما تشير إلى األحداث التي يبدو أنها تقع ضمن الزمن، تبدو هي نفسها 
سرمدية، وبالتالي، فبعد أن نخلّص أنفسنا من تأثير الفلسفة الدائمة، فقد 
نس������تمر في اكتش������اف مؤامرة ضّد اإلقرار بحقيقة الزمن، واملترسخة في 

احلصن الداخلي حلياتنا العقلية.
وال تقتص������ر تضمينات هذا االنقس������ام في جتربتنا على اس������تنتاجاتنا 
املنطقّية والرياضية؛ فهي متتد أيضا إلى ممارس������اتنا املتعلقة بالتفس������ير 
الس������ببي. ومن هذه احلقيقة ينش������أ ما أس������ميته تناقض الزمن في موضع 
س������ابق. فإذا كان الزمن مير بجميع املراحل، فليست هناك قوانني سرمدية 
للطبيع������ة؛ فكّل قانون له تاري������خ، وكّل منها يتغّير. وبعد ذلك، على أي حال، 
تُترك أحكامنا الس������ببية غير مس������تقرة وغير آمنة ألنه ليست هناك قوانني 

دائمة تؤّمن عليها.
ومبعنى ما لم يتم تفسيره بعد، فقد تتغّير القوانني والظواهر معا، ومع ذلك 
فهي ال تتغّير على نحو خارق، بل تتغّير لسبب. ومن الناحية األخرى، إذا كانت 
حقيقة الزمن س������طحية، وإذا فشلت في املرور بجميع املراحل، إذن فالتفسير 
السببي يجب أن يكون محدودا في وصوله إلى الدرجة نفسها وباملعنى نفسه. 

.simultaneity فحيث يفشل الزمن، تفشل السببّية، ويسيطر التزامن
وعلى أي حال، إذا كان الزمن غير واقعي، فال شيء في حالتنا سيكون 
م������ا يبدو أن������ه عليه؛ ألن كل مظهر في حياتنا منق������وع في الزمن. إن القوة، 
واالحتمال، واملستقبلية، والتجريبية لن يكون لها أي معنى كمالمح رئيسية 
لتجربتنا. أما حياتنا فستكون أنفاقا من الوهم ال ميكننا أن نهرب منها، كما 
توصي به الفلسفة الدائمة، إال بواسطة االرتباط بحقيقة سرمدية خفية.

وعلى أي حال، ف������إذا كان ملقاومة االعتراف الكامل بحقيقة الزمن موطئ 
ق������دم في طبيعة تفكيرنا، أو في اس������تنتاجاتنا املنطقية والرياضية على األقل، 
وليس في مجرد تقليد فلسفي منتلك مطلق احلرية في إنكاره، فسنجد جتربتنا 
منقسمة ضّد نفس������ها. كيف ميكننا أن نفهم هذا االنقسام وأن نسيطر عليه؟ 
إن تأكيد حقيقة الزمن وإدراك ما ينطوي عليه هذا التأكيد هو أن جند نقطة 
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بداية أخرى لتطوير بديل للفلس������فة الدائمة، ومثل هذا البديل يصحح صورة 
الذات احلقيقية، التي تكافح حول املس������تقبل ف������ي عالم حقيقي، عالم زمني، 
والذي ال تُسيطر عليه وبالكاد تفهمه. سأقوم هنا، في صورة خمس فرضيات، 

بتطوير وجهة نظر حول حقيقة الزمن وعواقب هذه احلقيقة بالنسبة إلينا.

فرضية كون الزمن حتّوال للتحّول
إن الزمن هو التباين contrast بني ما يتغّير وما ال يتغّير. وبصورة أكثر 
دق������ة، فه������و املقارنة بني ما يتغّير بطريقة معّينة وم������ا ال يتغّير مطلقا أو ما 
يتغّي������ر بطريقة أخرى. ميثل الزمن ملمحا حقيقيا للعالم، ألن هذه املقارنة 

بني ما يتغّير و ما ال يتغّير جزء مهم من طريقة سير األمور في العالم.
وبالتال������ي، فالزمن ميثل منتَجا لعالقة ما. إن الزمن هو نس������بية التغّير: 
لبعض التغّير نسبة إلى تغّير آخر، أو إلى غياب التغّير. ووفقا لفرضية أخرى 
يتضمنها هذا الفصل، س������يتغّير كّل ش������يء عاجال أم آجال، ولكن ليس في 
الوقت نفسه أو في االجّتاه نفسه أو بالّطريقة نفسها. وفي تعريف مرادف 
لذل������ك الذي يعّرف الزمن باعتباره مقارنة بني ما يتغّير وما ال يتغّير، ميثل 
الزمن بناء عليه اختالفا أو عدم جتانس في التغيير، في معدالته باإلضافة 
إلى نطاقه واجّتاهه. وعند التحدث عن مقارنة املعدالت النس������بية للتغيير، 
على أي حال، يسقط هذا التعريف البديل في الدائرية circularity؛ إذ إنه 

يعتمد على مفهوم للزمن من أجل تعريف طبيعة الزمن.
وإذا كان الزم������ن ه������و مقارنة بني ما يتغّير وما ال يتغّير، فكيف نقيس������ه 
بالس������اعات؟ فالساعات clocks هي مجرد أدوات نرسم بواسطتها حدود 
الفترات الزمنية ضمن عملية من التغيير، نس������بة إلى غياب التغيير أو إلى 

أي تغّير من نوع مختلف.
وإذا كان الزم������ن مقارنة ب������ني ما يتغّير وما ال تتغّي������ر، فهو أيضا حتّول 
التح������ّول. وإذا كان التغّير موّحدا - في الس������رعة، في النطاق، في االجّتاه، 
وفي النتائج املنظورة - فلن يكون تغّيرا. وليس بوسعنا أن نعنّي زمن سلسلة 
م������ن التغّيرات فيما يتعلق بسلس������لة أخرى. إن الزمن غي������ر موجود، أو إنه 

موجود مبعنى مضمحل للغاية.
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لنفترض أن تقّدم األح������داث في العالم حتكمه مجموعة منفردة وثابتة 
من القوانني، ولنفترض أّن التنوع في سرعة، ونطاق، واجّتاه، ونتيجة التغّير 
هي نفس������ها محكومة بالقوانني دائم������ا، ولنفترض أيضا أّن قوانني الطبيعة 
حّددت بدقة كّل ش������يء حدث بالفعل، أو س������يحدث مطلق������ا، إلى األبد. لن 
يك������ون هناك نق������ص تعي������ني underdetermination لألح������داث والظواهر 
مبوجب القوانني: فالقوانني تش������ّكل كّل التفاصي������ل إلى حد بعيد، وبالتالي 
سوف تُستبعد املصادفة والكارثة - مبا في ذلك إنتاج اعتكاسات هائلة من 

االضطرابات الصغيرة نسبيا.
في كون من هذا النوع، سيكون الزمن حقيقيا بصورة أقل بكثير منه في 
كون متتلك فيه قوانني الطبيعة تاريخا، فيغّير التغيير ذاته. وحتت مثل هذا 
النظام الالبالسي )٭(، ميكننا من حيث املبدأ أن نتنّبأ بنهاية جميع األشياء 
عند بداية كّل األش������ياء، ليس فقط ككائنات ميكنها أن تصبح ربانية أكثر، 

بل ككائنات ميكنها حتقيق بصيرة إلهية.
بالنس������بة إلى مثل هذا العقل في مثل ه������ذا العالم، فإن االختالف بني 
السلس������لة الس������ببية لألحداث وب������ني العالقات الرياضي������ة أو املنطقّية بني 
املفاهيم تنكمش، فعالقة النتائج بأسبابها في فهمنا للطبيعة ستشبه كثيرا 
عالقة االس������تنتاجات باالفتراضات في التفكير املنطقّي والرياضي. ووفقا 
لبعض تفسيرات هذه الظروف، من املمكن أن يقال إن الزمن موجود، لكنه 
موجود بالكاد فقط، وعلى أي حال، فذلك العالم ليس هو العالم احلقيقي، 

وذلك العقل ليس هو عقلنا.
لك������ن هل حقيق������ة الزم������ن تقتضي ضمن������ا حقيقة الفض������اء أو أي 
أنطولوجي������ة بعينها؟ إنها تس������تلزم ثالثة افتراض������ات فقط حول ما هو 
موجود: انه ليس هناك َعَدم nothing وهي مسلّمة احلقيقة، وأنه ليس 
هناك شيء واحد، وهي مسلّمة التعددية، وأن األشياء التي تشّكل الكّل 
املتعدد األج������زاء للحقيقة توجد ضمن عالقة م������ا بعضها ببعض وهي 
مس������لّمة االرتباط. بيد أن مسلّمتي التعددية و االرتباط تتطلّبان مزيدا 

من التوضيح.
)٭( Laplacean: البالس������ي، نس������بة إلى املركيز دو ال بالس )1749 - 1827(، رياضي وفلكي 

وفيزيائي فرنسي، درس حركة القمر واملشتري وزحل ]املترجم[.
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ق������د يبدو في بادئ األمر أّن������ه إذا كان هناك ش������يء واحد فقط، فهذا 
الش������يء الواحد قد يتغّير م������ن دون اإلضرار بأحديته oneness. وبعد ذلك 
س������يكون هناك الزمن. وعلى أي حال، ال ميك������ن للتغّير أن يقع من دون أن 
يحدث في أجزاء معينة من الواحد ومن دون تغيير العالقة بني كّل أجزائه. 
وهكذا، س������يظهر تعّدد ضم������ن الواحد، والواحد لن يبق������ى، إذا كان كذلك 

مطلقا، واحدا فقط.
من بني املس������لّمات الثالث حول حقيقة الزمن، األكثر اشتباها هي مسلّمة 
االرتباط. ومع ذلك فال ميكن أن يكون هناك حتّول للتحّول إذا لم تكن األشياء 
مرتبطة بطريقة ما. إن التعبير احلاسم هنا ليس »مرتبطة« بل »بطريقة ما«. 
وإذا كان الزم������ن مير بجمي������ع املراحل، فإن طبيع������ة االرتباطات املوجودة قد 
تتغّير هي نفس������ها، وفي احلقيقة، إذا كان للتجربة والعلم منفعة، فسيتغّيران، 
ال ميكنن������ا تعيني ح������دود األفق اخلارجي لهذه التغّيرات بصورة مس������بقة، أما 
م������ا يب������دو أنه انفصال في احلقيق������ة الطبيعية، كما هي احل������ال في التجربة 

االجتماعية والعقلية، فقد يكون مجرد مقدمة لالرتباط في صورة جديدة.
لم تكن هناك قط رؤية إنس������انية للعالم أمكنها أن تس������تغني عن مسلّمة 
االرتب������اط، وال يبدو أنه ميكن أن توجد مثل هذه الرؤية أصال، بالنظر إلى 
اخلاصية املُجملة للوعي، ودافعه لتمثيل العوالم. وحتى وفقا لتفسير مبّسط 
ومردكل ملبادئ الطبيعة واإلحسان )املونادولوجي: monadology( )٭( التي 
 )monads :صاغها اليبنيتز، على س������بيل املثال، فإن املواحي������د )املونادات
ترتبط فيما بينها، إن لم يكن بالفعل ورّد الفعل املباش������رين، فبمش������اركتها 

املنّظمة واملشتركة في الذكاء اإللهي.
وإذا كان امل������كان تنظيم������ا للتعدد، وه������و معنى مس������لّمة االرتباط، فإن 
الزم������ن يقتضي وج������ود املكان لكنه يعي������د صنعه باس������تمرار. مّثلت فيزياء 
القرن العش������رين حتايز spatialization الزمن. ورمّبا كانت ستقترب أكثر 
)٭( في آخ������ر مؤلفاته »مونادولوجي« أو »مبادئ الطبيعة واإلحس������ان« أكد اليبنيتز Leibniz أن 
»حقائق الواقع« هي مجرد ذرات روحية أو جواهر منفردة أطلق عليها اس������م »موناد«. ويقول في 
مطلع كتابه: إن »املوناد، الذي سنتحدث عنه هنا، ليس أكثر من جوهر بسيط يدخل في التراكيب. 
وأعني بالبس������يط أنه من دون أجزاء. ومبا أن هناك تراكيب، يجب أن يكون هناك جوهر بسيط. 

وبالنسبة إلى التركيب هو ال شيء غير مجموعة أشياء بسيطة« ]املترجم[.
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من حقيقة العالم إذا استكش������فت تأقيت temporalization املكان، ولذلك 
فس������يكون من املضلّل أن نَِصف املكان والزمان لكونهما أساس������يني باملعنى 

نفسه أو إلى الدرجة نفسها.
إن فكرة كون الزمن أساس������يا - أي أنه مير بجميع املراحل - تكون مضلّلة 
إذا فهمن������ا أنها تعني أن الزم������ن هو خالق الكون املادي demiurge الذي يخلق 
شيئا من العدم. وعلى أي حال، فالزمن ليس خالق الكون املادي، في احلقيقة، 
إنه ليس ش������يئا أو حتى وجودا. إّن الكّل املتعدد األجزاء الذي تعّرفه مسلّمات 
احلقيقة، والتعدد، واالرتباط هو في الوقت نفسه شرط املكان وشرط الزمان. 

.time-space »إنه »الزمكان
وعندما نحاذر من س������وء فهم الزمن كش������يء أكثر قوة أو أكثر أساسية من 
امل������كان، ميكننا أن نعّرف بدقة أكثر معنى فكرة أن الزمن مير بجميع املراحل. 
وهي ببساطة كالتالي: أّنه ال يوجد شيء ال يتغّير، مبا في ذلك تنظيم االرتباط، 
ال������ذي هو املكان، ومبا في ذلك التغّير ذات������ه وأي قوانني قد حتكمه. قد تبدو 
ه������ذه الفكرة في بادئ األمر رائعة للغاية. وعند أخذ األمر على محمل اجلد، 
على أي ح������ال، يتضح أنها تتطلّب التمّرد ضّد بعض أكثر فرضياتنا رس������وخا 

حول العلم وحول أنفسنا.
من املمكن للتغّير أن يلغي نفسه، وحينئذ قد يتوّقف العالم لفترة - إذ يتم 
تعلي������ق الزمن - لكن ذلك يتم فقط إل������ى أن يتغّير ثانية إلى عالم متغّير. وفي 
مثل هذا العالم، لن تكون هناك حياة وبالتالي ال عقل. إن ثباته، باإلضافة إلى 

كونه مؤقتا، سيكون مجهوال.
إن املس������لّمات الثالث - أي تلك املتعلق������ة باحلقيقة، والتعدد، واالرتباط - 
قد يبدو في بادئ األمر أنها تش������ّكل أنطولوجيا بدئية proto-ontology، كما 
لو أّنها ترقى إلى أن متثل نس������خة ُمعتدلة من تعاليم مثل ميتافيزيقا أرس������طو 
للوجود. وفي احلقيقة، على أي حال، فهي ال متثل مقدمة لألنطولوج��ي��ا )علم 
الوجود( إال عندما يُخطأ في تفسيرها مقابل خلفية تاريخ امليتافيزيقا الغربية 

الكالسيكية. فكّل ما تقوله هو: هناك شيء يحدث.
تتطلّ������ب فرضية حقيقة الزمن رفض املش������روع الكام������ل لألنطولوجيا. 
 historicizing والوريث الشرعي لعلم الوجود هو تاريخ الطبيعة، أي تأريخ
قوانني الطبيعة باإلضافة إلى أنواع األش������ياء والعالقات التي تنش������أ خالل 
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مسيرة هذا التاريخ. إن اجلهد املبذول في تطوير نظرية حول أنواع الوجود 
املوج������ودة عموما، وليس فقط في حلظة معّين������ة، يضلّل مقاومة االعتراف 

بحقيقة الزمن.
إن رفض مشروع مثل األنطولوجيا السرمدية هذه يعني إنكار أّن هناك 
ش������يئا ما - األنواع األساس������ية أو األنواع الطبيعية من الوجود - يفلت من 
الزمن. لكن ال، ال ش������يء يفلت من الزمن، كما ت������رى الفرضية التالية؛ فال 
ش������يء ثابتا وبالتالي فهو س������رمدي، وذلك هو املعنى الذي مير فيه الزمن 

بجميع املراحل.
وعل������ى أي حال، فإن تأكيد كون الزمن مي������ر بجميع املراحل ال يعني 
جتاهل الواقعية facticity الفجة للعالم. لم يكن الزمن نفس������ه لينتج أّيا 
من احلقائق الث������الث - املتعلقة باحلقيقة، والتعددية، واالرتباط - التي 
تس������تلزمها فرضية كون الزمن حتّوال للتح������ّول. إن عاملا يحكمه الزمن، 
وال������ذي يُفهم في إطار ه������ذه الفرضية، هو عالم احلقيق������ة، والتعددية، 
واالرتباط، والزاخر بالتفاصيل التي لها تاريخ معنّي ألنها اتخذت طريقا 
بعين������ه بدال من آخ������ر، وأن احلال التي هي عليه������ا صنيعة التاريخ الذي 
نتجت عنه؛ ولذلك فهو أيضا عالم تفش������ل الفكرة الش������بحية لالحتمال 

في إنصافه.
ف������ي هذا العال������م، من احلقيقي أّننا ال نفهم الظواهر أو طرق س������ير 
األمور إال بواس������طة تخّيل الش������روط التي ميكن حتتها أن تصبح ش������يئا 
م������ا غير ما ه������ي عليه اآلن. وعل������ى أي حال، فمن احلقيق������ي أيضا أن 
هناك مس������افة هائلة تفصل احلقيقي، احملتمل املجاور - ما ميكن جلزء 
 ،fictions من العالم، أو العال������م ككل، أن يصبحه الحقا - عن اخليالني
الوثيق������ي الصلة كل منهم������ا باآلخر،  واللذين يحط������ان أو ينتقصان من 

حقيقة العالم.
أح������د هذين اخليال������ني هو الفكرة الش������بحية لالحتم������ال، مبنظوره 
املنط������وي عل������ى العوالم احملتملة وعل������ى املواقف احملتمل������ة. ووفقا لهذا 
املنظ������ور، تتمتع مثل هذه العوالم واملواقف بكّل صفات الوجود احلقيقي 
ماع������دا الوجود الفعل������ي. أما اخليال اآلخ������ر فهو أنطولوجي������ة العوالم 
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احملتملة، باّدعائه������ا أن العالم احلقيقي - أي الكون أو األكوان املوجودة 
بالفعل، أو كانت موجودة، أو س������توجد في املستقبل - هو متاما مثل تلك 
الكيان������ات التخيالتية phantasmagorical - أي االحتماالت الش������بحية 

غير املتحققة - باستثناء أّنه يرتدي رداء احلقيقة لفترة ما.
تُظهر هذه التأمالت أن تأكيد حقيقة الزمن يتخذ قضية مش������تركة مع 
تأكيد حقيق������ة العالم، أّن حقيقة الزمن وحقيقة العالم - وخواصه املتعلقة 

بالتعدد واالرتباط - هما وجهان للحقيقة نفسها.
عند التفكير بش������أن الزمن، فمن احملّتم أن نخلط بني الزمن كتجربة من 
التعاقب نحو املوت في حياتنا احملدودة في وجود الزمن كخاصية موضوعية 
للحقيقة، قد تبدو وجهة النظر القائلة بالزمن بوصفه حتوال للتحّول مضللة 
ألنها قد تبدو غير مرتبطة مبا يعنيه الزمن بالنسبة إلينا. وعلى أي حال، فال 
ميكننا أن نفهم جتربتنا املنقوعة في الزمن، ونبّرئ منظور الذات ومكانها في 
العالم الذي خّلصناه في الصفحات الس������ابقة، إال إذا تعاملنا مع االس������تعالم 
عن الزمن كاس������تعالم عن العالم باإلضافة إلى االس������تعالم عنا، فإذا لم يكن 

اجلنس البشري موجودا، لكان الزمن سيوجد على الرغم من هذا.
إن اإلصرار الصحي على فهم الزمن كصفة للحقيقة بدال من مجّرد 
اعتب������اره خاصّية لتجربتنا ميهد الس������بيل للتعقي������د وااللتباس، علينا أن 
ن������درك الصلة بني الزمن كجزء من احلقيقة اخلارجية والزمن كجزء من 

التجربة الداخلية.

فرضية كون الزمن يفرض سلطانه على كّل شيء
كّل ش������يء يتغّير عاجال أم آجال. ويعني هذا املقترح أن قوانني الطبيعة 

تتغّير بدورها.
هن������اك بضع مالحظات حول تاريخ العلم احلديث تس������اعد في توضيح 
محت������وى ومدى وصول هذه الفرضية. أس������قطت فيزياء القرن العش������رين 
التفريق بني ظواهر العالم الطبيعي وبني اخللفية الثابتة من املكان والزمان 
التي تقع أمامها هذه الظواهر، لقد أصبحت اخللفية جزءا من الظواهر.

وعل������ى أي حال، ففي مع������رض تقويضها لهذا التفري������ق، أّيدت فيزياء 
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الق������رن املاضي، عل������ى الرغم من ه������ذا، املقارنة بني خلفي������ة ال تتغّير من 
القوانني الطبيعية وعالم مادي متغّير. ولكي تصمد فرضية أن كّل ش������يء 
يتغّير عاجال أم آجال، فما فعله الفكر خللفية املكان والزمان يجب اآلن أن 
يفعله خللفية القوانني الس������رمدية. ويجب أن تكون احلال هي أن القوانني 

نفسها تتغّير وأّنها تتغّير بطريقة ما، مع الظواهر التي حتكمها.
هذه الفكرة محّيرة، لكّنها ليست منافية للعقل. ويظهر لنا كونها ليست 
منافي������ة للعقل في أنن������ا تعلّمنا أن نفكر بهذه الطريق������ة حول التاريخ )في 
النظرية االجتماعية( وحتى حول احلياة )في علم األحياء(. لنتدبر إحدى 
احلركات األساس������ية التي قامت بها النظريات االجتماعية الكالس������يكية 
للقرن التاس������ع عش������ر: محاولة وضع تفس������ير جديد لقوانني ضرب معنّي 
من التنظيم االجتماعي واالقتصادي، والذي كان ينظر إليه بش������كل خاطئ 
كقوانني كونية للمجتمع واالقتصاد. وهكذا، هاجم ماركس علماء االقتصاد 
السياس������ي اإلجنليز لكونهم مّثلوا كقوان������ني كونية وخالدة في االقتصاد ما 

كان في احلقيقة قوانني الرأسمالية.
واآلن، صحيح أنه في نظرية ماركس االجتماعية هناك قوانني عليا 
يفترض أنها حتك������م تعاقب األنظمة االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي 
فه������ي حتكم أيضا تعاق������ب القوانني اخلاّصة التي تنطب������ق على كّل من 
هذه األنظمة. وعلى أي حال، فتلك الفكرة املتعلقة بالقوانني العليا هي 
اجلزء األول من نظري������ة ماركس االجتماعية، والتي تخلى عنها خلفاؤه 
املعاص������رون. إن املاركس������ي املَُعاَقب الذي تخلى ع������ن اإلميان بالقوانني 
العليا لكنه يتشبث بفكرة أن األنظمة االجتماعية واالقتصادية املختلفة 
متتلك قوانينها املتمّي������زة للعمل والتحّول، يوجد بالتحديد في الظروف 
الثقافية التي قد نُغرى بأن نعتبرها بال معنى، في حني أنها في احلقيقة 

مجّرد إرباك.
عمل تاريخ التفكير البيولوجي احلديث على تعويدنا أيضا وجهة النظر 
القائلة إن الظواهر والقوانني التي حتكمها قد تطّورت في الوقت نفس������ه. 
إّن ظواهر احلياة والقوانني التي حتكم احلياة متعاصرة coeval، وقبل أن 
تكون هناك حياة، لم يكن هناك أي شيء ميكن أن تنطبق عليه القوانني.
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تس������تحق هذه النقطة أن تُعّمم، فلقد تطّور تاريخ العلم احلديث بحيث 
يلهم إجحافا قويا، ولقد أتت ميكانيكا نيوتن والتقدير الكمي لغاليليو أوال، 
وزّودا منوذجا للفكر األكثر طموحا وصرامة، وأصبح يُنظر إلى البيولوجيا 
والتاري������خ الطبيعي باعتبارهما فيزياء ضعيفة، وإلى علم االجتماع باعتباره 
بيولوجيا ضعيفة. يس������اعدنا هذا التاريخ املش������روط لألفكار على تفس������ير 
الس������هولة التي نعتنق به������ا - باعتبارها بارزة وحتى كوني������ة - وجهة النظر 
املتعلقة بُحكم القوانني الس������رمدية التي ظلت ف������ي احلقيقة مجّرد عقيدة 

متعلقة بأحد أساليب التفكير العلمي.
دعونا ال نس������تبدل مس������لّمة بأخرى: فكرة البيولوجي������ا كفيزياء ضعيفة 
والتاريخ كبيولوجيا ضعيفة بوجهة النظر املعارضة للفيزياء كبيولوجيا غير 
ناضجة والبيولوجي������ا كتاريخ خام. أما مواقفنا م������ن العالقة بني الظواهر 
وقوانينها املتعلقة بالتوال������د أو التحّول، وبني كل منهما وبني الزمن، فيجب 
أن تبق������ى - إلى أقصى حد ممكن - غي������ر متأثرة بالتاريخ الَعَرضي للفكر، 
وعند التخلّص من ظّل هذا التاريخ، سنكون قادرين على أن نتدّبر من دون 

حتّيز فكرة أن قوانني الطبيعة لها تاريخ.
إن القول بأن القوانني لها تاريخ يعني القول بأّنها تتطّور جنبا إلى جنب 
مع الظواهر التي حتكمها، وال ميكننا وضعها فوق الزمن؛ فهي أدنى بكثير، 
في قلب األحداث. تؤّمن القوانني على االرتباطات السببية، كما أن طبيعة 
ه������ذه االرتباطات، باإلضافة إلى محتواها احملدد، تتغّير مع التغّير احلادث 
في القوانني. إن التغّير البعيد املدى واملس������تدمي مبا فيه الكفاية لن يكتفي 
باس������تبدال س������بب بآخر؛ ولكن س������يعمل على تبديل الطريقة واملعنى الذي 

يُحدث به سبب ما أثَره.
وألن كّل ش������يء في العالم يتغّير عاجال أم آجال، مبا في ذلك القوانني 
احلاكم������ة للتغيير، ف������إن طبيعة وض������رورة االحتمال أيض������ا تكون معرضة 
للمراجع������ة. ونحن معتادون على فكرة أن ما نعنيه بضرورة العالقات األكثر 
إحلاح������ا يتفاوت وفقا لوجهات نظرنا ح������ول كيفية عمل الطبيعة. ومن بني 
وجهات النظر هذه، تكتس������ب معتقداتنا ح������ول تاريخ الكون أهمية خاّصة. 
وعل������ى أي حال، فليس فهمنا لضرورة العالق������ات األكثر إحلاحا هو وحده 
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م������ا يتغّير وفقا ألفكارنا حول طرق عمل الطبيع������ة؛ فطبيعة هذه الضرورة 
للعالق������ات األكثر إحلاحا تتغّير أيضا وفقا لتغّيرات الطريقة التي يعمل بها 

العالم في احلقيقة.
إن احلرك������ة من مجموعة من القوانني والظواهر إلى أخرى ليس������ت من 
دون سبب وال أعجوبية، وذلك ببساطة ألنه ال توجد مجموعة أعلى وأبدّية 
من القوانني تقف فوقها، وتتحكم - بشكل نهائي - في اجتاهها. وعلى أي 
حال، إذا كان الزمن مير بجميع املراحل، تس������ن الطبيعة لنفسها القوانني 
في أثناء مرورها هذا، ومن ثم فإن س������مات كل ارتباط سببي، والذي يؤدي 

في نقطة ما من الزمن، تتغّير وفقا لذلك.
وإذا كان تغّير القوانني ال يحدث باملصادفة، وإذا لم يكن أعجوبيا، فهل 
هو غير مس������ّبب؟ وإذا كان ُمس������ّببا، فهل يجب أال يكون سببه ما حدث من 
قبل؟ إن العقل النافذ واحمُلتوي مبا فيه الكفاية سيتوّقع، إضافة إلى حتّول 
الظواهر، حتّول القوانني؛ ولكّنا سننقذ شيئا من فكرة القوانني السرمدية؛ 

فالزمن، إن لم يهزم، فسيُحتوى على األقل.
وعلى أي حال، فهذه الصورة تعرض منظورا فقيرا للغاية للطبيعة. وقد 
تتطّور الطبيعة بطريقة تس������مح بأّن تظه������ر بنية ما، باملصادفة في البداية، 
ضمن احلدود املوضوعة من قبل احلقيقة املوجودة ُمس������بقا، والتي تسمح 
بعد ذلك بوجود أش������كال م������ن التحّول الذاتي الذي ال ميك������ن اختزاله إلى 

املقابالت البسيطة للضرورة واملصادفة.
كان هذا احلدث في تاريخ العالم هو ظهور احلياة، وإذا حدث بهذا الشكل، 
الذي هو قريب مّنا ومن مخاوفنا، فمن يقول إّنه لم يحدث، ولن يحدث ثانية، 

في صور سنكون غير قادرين اآلن على توّقعها أو حتى وصفها؟
تتسم هذه األفكار حول اشتمالية الزمن باتساقها، فمظهرها املتناقض 
يختفي مبجرد أن نتخلى عن أوجه اإلجحاف التي توحي بها إلينا الطريقة 
الت������ي اتُفق وتطّور بها العلم احلديث. لكن ه������ل هذه األفكار حقيقية؟ إنها 
عل������ى األقل متوافقة مع تبصرنا احلال������ي بالطبيعة بنفس درجة املعتقدات 
التي تقّيد متناول الزمن وتؤّس������س مكانا للقوانني الس������رمدية. لدينا سبب 
لتفضيله������ا، ومن خالل تفضيلها، ألن نتصّرف على أساس������ها؛ فهي تصف 
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عامل������ا أقل غرابة عنا مما ميكن للعالم أن يكون فيما عدا ذلك - وهو عالم 
منقوع في الزمن مثلنا، نحن املرتبطني باملوت. وباإلضافة إلى ذلك، فبرغم 
أّننا ال نستطيع إخضاع هذه األفكار مباشرة لالختبار التجريبي، فبوسعها 
تنوي������ر ج������داول أعمال التفكي������ر العلمي التي ميكن أن تك������ون خاضعة ملثل 
هذا االستقصاء. للس������بب نفسه، ميكنها أن تساعد على إحداث تخمينات 

خصوصية في علوم بعينها.
وعلى س������بيل املث������ال، فمن بني اخلصائص احملّي������رة للكون وجود بعض 
الثواب������ت أو املتثابتات )البارامترات( ذات القي������م الدقيقة لكن االعتباطية 
ظاهريا. وم������ن بني هذه البارامت������رات االعتباطية ف������ي الفيزياء املعاصرة 
جند كتل )ونس������بة الكتل( اجلسيمات األولية )٭(، وقّوة القوى أو التفاعالت 
املختلفة، والثابت الكوزمولوجي )الكثافة الطاقية للفضاء(، وسرعة الضوء، 
ثابت بالنك )٭٭(، وثابت التجاذب لنيوتن )٭٭٭( وهذه القيم، وفقا لوجهات 
النظر احلالية، اعتباطية من حيث إنها حتّدت كّل احملاوالت لتفسيرها على 
أس������اس قوانني الطبيعة التي ميكننا اآلن إدراكها. أال يجدر بنا أن تفترض 
أّنها آثار احلاالت السابقة للعالم التي سادت فيها قوانني أخرى؟ وفي هذه 
احلالة س������تكون أشبه بنُُصب ترجع حلضارة بائدة، مكتوبة بطالسم لغة لم 

نتعلّم سبر أغوارها حتى اآلن.
إن ثالثة من هذه البارامترات غير املفسرة - هي ثابت التجاذب لنيوتن، 
وثابت بالنك، وسرعة الضوء - هي بُعدية dimensional بطبيعتها إلى حّد 
فش������لها في التغّير، ميكننا أن نأخذها لتعريف الوحدات التي نقيس بها كّل 

شيء آخر، مبا في ذلك الزمن، والكتلة، والطاقة. 
أم������ا وظيفتها من حيث هي جزء من املع������دات التي نقيس بها العالم، 
فقد متنحها بعض االس������تثناء من السؤال امللّح حول: ملاذا يكون لكّل منها 

قيمة ما، وليس أخرى؟
)٭( Elementary particle: اجلسيم األولي هو وحدة أقل تعقيدا تشكل هي ومثيالتها مكونات 

املادة كلها، ومن أمثلتها البروتون والفوتون واإللكترون ]املترجم[.
)٭٭( Planckʼs constant: ثابت بالنك )في نظرية الكّم( هو ثابت أساسي يربط طاقة كم من 

اإلشعاع الكهرومغناطيسي بترددها، ويساوي -1034* 6.626 جول ]املترجم[.
.Newtonʼs gravitational constant )٭٭٭(
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وعل������ى أي حال، فإن لغ������ز احلقيقية الفجة الت������ي ال ميكن اختزالها 
يرتب������ط إذن - وبقوة أكب������ر - بالبارامترات غّير املفس������رة الباقية، وهذه 
البارامترات املتبقية ال تتكون من وحدات unitless أو أنها نسب ال أبعاد 
له������ا. أما أحجية امتالكها لقيمة ما ب������دال من أخرى فتحّدق في وجوهنا 
مباش������رة. )إذا كانت البارامترات البُعدية تتفاوت، فإن نس������ب قيمها في 
األوق������ات املختلفة هي أيضا أعداد ال أبعاد لها، ونتيجة ذلك أن األحجية 

تنطبق عليها أيضا(.
ميّثل لغز البارامترات غير املفس������رة مش������كلة متكّررة أكثر عمومية في 
تاريخ العلم احلدي������ث: الظواهر الناقصة التحديد underdetermined من 
خ������الل قوان������ني الطبيعة بحيث ميكننا أن نفهم هذه القوانني، نحن نش������هد 
نقص التحديد هذا للظواهر بفعل القوانني في العديد من سمات العلم في 
زماننا احلاضر،  على س������بيل املثال، في انتش������ار »نظريات األوتار« )٭( في 
فيزياء اجلسيمات، هناك عدد هائل من هذه النظريات يتوافق مع الظواهر 

املعروفة والتجارب املمكنة التحقيق.
وبالنسبة إلى مثل مشاكل نقص التحديد هذه، هناك - عموما - ثالث 
فئات م������ن احللول الظاهرة: ديالكتيك )٭٭( املصادفة والضرورة، وتصنيف 
subsuming العال������م احلقيقي حتت مدى من العوالم احملتملة، واالعتراف 
ب������أن قوانني الطبيع������ة تتغّير، مبرور الزم������ن، بالتوازي م������ع الظواهر التي 
حتكمه������ا. بيد أن الفئة الثالثة من احللول هي ناقصة التطور ليس إال، أما 
األوليان فهما ناقصتان جوهريا، ويتمثل عيبهما املش������ترك في عدم قدرتها 

على تقّبل حقيقة واشتمالية الزمن.
إن م������ا يبدو أنه ناقص التحديد قد ينس������ب إلى االحتمال، أي دحرجة 
الن������رد الكوني. وهو حّل يصبح أقل مقبولية على نحو متزايد خالل قيامنا 
بتوسيع مجال البحث التفسيري الذي نتوّقع منه تنفيذه، من املمكن أن تكون 
لهذا احلّل قّوة ال تُنكر في املساعدة على تفسير أحداث طبيعية وبيولوجية 
)٭( String theory: نظرية الوتر، نظرية في الفيزياء تفترض أن اجلسيمات دون الذرية ليست 

نقاطا، بل هي »أوتار« وحيدة البُعد ]املترجم[.
)٭٭( Dialectic: الديالكتي������ك أو اجلدل، عملية التغيير عند هيغل وخالصتها أن كل فكرة تولد 

فكرة متناقضة، ومن تفاعل الفكرتني معا تنشأ فكرة جديدة تؤلف بينهما ]املترجم[.
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معّينة. وعلى أي حال، فعند توس������يع نطاقه إلى فرضية كوزمولوجية قادرة 
على توضيح القيمة غّير املفسرة للبارامترات االعتباطية ظاهريا، سيكون 
ناقصا لدرجة كونه غير ذي جدوى. إنه نصف بدال من ُكّل اإلجابة، وبالتالي 

فليس له سوى معنى ضئيل من دون النصف املفقود.
ولتبرير اس������تعارة الن������رد dice، يجب أن نكون قادري������ن على أن نقول 
كي������ف يتم ترتيب مثل ه������ذا النرد، وكيف تتم دحرجت������ه، وحتت أي ظروف 
من احلقيقة الثابتة أو املتغّيرة تستمر املقامرة الكونية. ليس هناك ُمراهن 
يضع شروطه اخلاصة؛ فثمة تفسير احتمالي قد يعمل عندما يشتغل ضمن 
إطار مقّرر بطريقة أخرى، وليس عندما يُس������تخدم لتفسير أكثر اإلطارات 
عمومية لألحداث الطبيعية، وعلى هذا املقياس الواس������ع، تعني االستفادة 

من التفكير االحتمالي أن نستبدل إحدى األحجيات بأخرى.
إن االحتكام إلى العوالم احملتملة يعّرض عاملنا احلقيقي، الذي حتكمه 
قوانني ميكننا اكتشافها، ألن يكون مجرد واحد ضمن عدد هائل بشكل غير 
مح������دد من العوالم احملتملة. ومن املفترض أن هذه العوالم تأتي، أو تخرج، 
من الوجود إلى األبد، س������واء على التعاقب أو بص������ورة متزامنة. ومن هذا 
 factual residue املنظور تنش������أ مقاربتان متمّيزتان لفهم البقّي������ة الواقعية

غير املفسرة أو الناقصة التحديد.
تتمث������ل إحدى املقاربت������ني في دفع قوانني الطبيعة عدة مس������تويات إلى 
األعلى، مبنحها دور التحكم فيما هو مش������ترك ب������ني العوالم احملتملة غير 
احمل������ددة العدد، بدال من التحكم فيما هو خاص بالعالم الفعلي الذي جند 
فيه أنفسنا، وحينئذ س������تكون عالقتها بالظواهر غير املفسرة مثل العالقة 
بني القي������ود والنظاميات الكيميائية احليوية األساس������ية وب������ني التفاصيل 

الَعَرضية للتاريخ الطبيعي.
أم������ا املقارب������ة البديل������ة فتتمثل في دفع فك������رة العوال������م احملتملة عدة 
مس������تويات إلى األس������فل، وصوال إلى مضاعفة العديد من الطرق املختلفة 
الت������ي ميكن من خاللها ملكونات املادة أن تتفاع������ل بعضها مع بعض. وبعد 
ذلك، س������يتم تفس������ير الطريقة التي تتفاعل بها في عاملنا بعد ذلك كواحد 
م������ن هذه االحتماالت: احتمال أّنه متس������اوق م������ع ظهورنا نحن. وبعد ذلك 
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س������نقرأ الثوابت االعتباطية ظاهريا في عاملنا اخلاص كجزء من اخللفية 
التي ال ميكن االس������تغناء عنها لظهورنا - وبالتالي نحّول، بطريقة تُرضينا، 

.providence االعتباطية إلى العناية اإللهية
في أي من هذين النمطني، ترقى االس������تغاثة بالعوالم احملتملة إلى كونها 
مراوغة بدال من تفس������ير لتلك البقّية الواقعية املبهمة، مبا فيها البارامترات 
الغامضة. فهي تعيد وصف، بدال من أن تعمل حلّل، املش������كلة التي تطرحها 
تل������ك البقية وهذه الثوابت، فال تقدم أي تفس������ير لس������بب كون بعض العوالم 
احملتمل������ة وليس غيرها - س������واء كانت كبيرة أو صغي������رة - تصبح حقيقية: 
»فاملبدأ اإلنساني« )٭(، الذي يعرض قيم البارامترات بصورة ارجتاعية كجزء 
من ش������روط صعودنا، يحّل محل أي تفس������ير مفق������ود. إّن اخلطيئة الفكرية 
لهذا املنظور املتس������امح latitudinarian هي حت������ّول أحجية علمية إلى وهم 
أنطولوجي هو رؤية العوالم احملتملة. وحتت ثقل هذا التحّول، يغرق العلم إلى 
املجاز؛ فالعالم الفعلي يكتسب بعض ال حقيقة non-reality العوالم احملتملة 

بحيث ميكن للعوالم احملتملة أن تستعير بعض حقيقة ذلك الفعلي.
أما النتيجة فهي َس������لب العالم مما يجب، بالنسبة إلى العلم وكذلك للفّن، أن 
تكون خاصّيته األكثر أهمية أنه في كّل خصوصيته احلاضرة، واملاضية، واملستقبلية 
فهو املوجود، أو كان، أو س������يكون موجودا، بالنظر إلى تاريخه احلاسم متاما. إّن 
العالم احلقيقي هو ما هو عليه، وليس شيئا آخر. وكلما زاد وضوح اعترافنا بهذه 
اخلاصّي������ة، ازداد عمق الهاوية التي تفصل، فيما يتعلق بأفكارنا حول العالم، بني 
الوجود وغير الوجود. بيد أن العوالم احملتملة للمجاز املرفوض تزّود فئة ثالثة بني 

الوجود وغير الوجود، وجتعل املقارنة بينهما مطلقة بدرجة أقل.
إن فش������ل هاتني الطريقتني في التعامل مع البقّية الواقعية - أي ديالكتيك 
الضرورة واملصادفة وتصنيف العالم الفعلي في ظل منظومة من العوالم احملتملة 
 facticity يدفعنا إلى موقع ثالث. ووفقا لهذه الفرضية الثالثة، هناك حقيقية -
)٭( Anthropic principle: املبدأ اإلنس������اني أو املب������دأ األنثروبي، نظرية ترى أنه إما أن خالقا 
مصمما بارعا خطط لظهورنا في كون أنيق وبديع، وذلك من خالل أدق التفاصيل، وإما أننا نوجد 
في كون من بني باليني الباليني من األكوان املختلفة، كلها عقيمة ما عدا كوننا )العجيب(، وبالتالي 
فإن كوننا هو »الورقة الرابحة« الوحيدة بني باليني األوراق اخلاسرة، وذلك من دون احلاجة إلى 

أن نرهق عقولنا بالتفكير في ذلك كثيرا ]املترجم[.

6 (97-130).indd   111 10/31/11   12:24 PM



يقظة  الذات

112

ب������أن هناك تاريخ������ا، ألن الزمن مير بجميع املراحل ويهيمن على كّل ش������يء. إن 
الظواه������ر تتغّير، وكذلك القوان������ني. إن البارامترات التي نالحظها في العالم - 
والتي ال ميكن تفس������ير بعضها وفق القوان������ني املعروفة للعالم املالَحظ - ميكن، 

وفقا لتخمني يقترحه مثل هذا املنظور، أن تفسر بقوانني حالة سابقة للعالم.
عن������د املضاهاة مع القان������ون العرفي في التاريخ اإلنس������اني، فإن بعض 
التغّير الطبيعي يكون محكوما بالقانون، وبعضه مغّير للقانون. وعند القياس 
بطريقة تفكير جيدة الرس������وخ في بعض تقاليد النظرية االجتماعية، على 
رغم كونه������ا مألوفة بدرجة أقل في العلوم الطبيعية، قد ينتج تغّير متقطع، 

عند نقاط تكّسر مثل هذا التغّير، في القوانني املتغّيرة.
إن كون قوانني الطبيعة يجب أن تكون متقلّبة، بدال من كونها خلفية سرمدية 
لظواهر مغمورة في الزمن، ميثل حقيقة تَعّقد فهمنا للس������ببية causation. إن 
وجهات النظر التي تراوغ فيما يتعلق بحقيقة الزمن، باستثناء جزء من الطبيعة، 
حتى لو كانت القوانني التي حتكمها، من متناول الزمن، جتعل فكرة السببية غّير 
مترابطة، كما أظهرت مناقشتي السابقة لتناقض الزمن. وبالتباين، فإن مذهبا 
يعترف بأّن قوانني الطبيعة تبقى ضمن الزمن بدال من خارجه يؤّدي إلى تعقيد، 
ولكن ليس عدم ترابط، فكرتنا عن السببّية. وعلى العكس من ذلك، فهو مينحنا 

األمل في أن نتمّكن من فهم هذه الفكرة وحتسينها.
ته������دف حّجة هذا الكتاب إلى اقتراح أس������اس ميكننا من خالله التعامل 
مع حقيقة الزمن، في كّل تفكيرنا وأفعالنا، مبا في ذلك ممارس������تنا العلمية. 
ولدين������ا مصلحة في تعميم مثل وجهة النظر ه������ذه: فمن بني نتائج مثل هذا 
التعميم تلطيف غرابة الطبيعة عن مخاوفنا وجتربتنا اإلنس������انية. إن العالم 

مفتوح، مثلنا، ألنه - مثلنا - ال ميتلك أي خاصية ال ميكن للزمن تغييرها.

فرضية عدم وجود أفق مغلق للعوالم احملتملة
ليس هناك أفق مغلق للعوالم احملتملة، وال للطرق احملتملة لسير األمور، 
والتي ميكننا ضمنها أن نضع بثقة العالم الفعلي أو الطريقة احلالية لسير 
األمور. إن الطرق احملتملة لس������ير األمور ليس������ت س������ابقة سرمدية للطرق 

الفعلية لسير األمور؛ فهي مجرد ظل باهت يحيط مبا هو فعلي.
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وه������ي ظ������ل باه������ت مبعني������ني مختلف������ني: أحدهم������ا بش������ري التمركز 
anthropocentric، يتعل������ق بنا نحن، أما اآلخر، أو الال ش������خصي، فيتعلق 
بالطبيع������ة من دونن������ا. إن املعنى البش������ري التمركز ملا ه������و محتمل هو أن 
نُصبح ما ميكننا أن نصل إليه، بش������كل منفرد أو بصورة جماعية، من حيث 
نحن اآلن، وباس������تخدام األدوات املوجودة حتت تصّرفنا، وهنا ميثل ما هو 
محتمل، إذن، إيذانا بثورة كبيرة أو صغيرة ستقع بواسطتنا. وفقط في هذا 
املعنى البشري التمركز ميتلك احملتمل معنى واضحا؛ وهو معنى يقع ضمن 

املساحة الضّيقة املضاءة ملا ميكننا أن نراه ألنه يتعلق بنا.
إّن املعنى الال ش������خصي ملا هو محتمل ه������و ما ميكن أن يحدث الحقا، 
مبوج������ب القوانني التي حتكم الطبيع������ة اآلن، ولكن أيضا مبوجب الطريقة 
التي قد تتسبب فيها التحّوالت احملكومة بهذه القوانني في حدوث تغّيرات 
في القوانني ذاتها، سواء بصورة مباشرة بجعلها حتدث أو السماح لها بأن 
حتدث. وهذا املعنى الال ش������خصي ملا هو محتم������ل أقل وضوحا بكثير من 

املعنى البشري التمركز.
وهو أقل وضوحا ألننا عاجزون عن النظر فيما وراء حجاب الزمن، إلى 
أي بداي������ة أو نهاية، وعن تتّبع حدود أو منطق هذا التحّول الذاتي للقوانني 

الذي يحدث باإلضافة إلى حتّول الظواهر.
وطبقا لوجهة النظر هذه، ال حتدث اس������تحاالت احلقيقة ضمن فضاء 
مبه������م الترتيب، وهو أفق يطّوق الطرق احملتملة لس������ير األمور. وميثل ذلك 
جزءا مما يعنيه كون الزمن حقيقيا وكونه مير بجميع املراحل. وهو طريقة 
أخرى إلنكار الفكرة الشبحية لالحتمال: فكرة ما هو محتمل كشبح يطارد 
العالم وينتظر تلميحا ليخطو إلى مس������رح الواقع. وهو وسيلة أخرى لتأكيد 
أنه ميكن لش������يء ما أن يكون جديدا بحق، وأن اجلديد ليس مجرد جتّسد 

للمحتمل الشبحي.
إّن فكرة الفضاء املبهم الترتيب مترس������خة ف������ي عقولنا لدرجة أنها قد 
تبدو وكأنها التس������ليم جدال بأّي محاولة لفهم الطبيعة من منظور السببية. 
أما كونه ال يستحّق مثل هذا الشرف فيُظهره دوره األكثر محدودية واملتنازع 
علي������ه في التاريخ الطبيع������ي أو البيولوجيا التطوري������ة باملقارنة مع الفيزياء 
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احلديثة )مادامت الفيزياء أخفقت حتى اآلن في االستيعاب الكامل لفكرة 
أن الكون وقوانينه لها تاريخ(. كما يتضح أيضا في فشل كّل محاولة إلسناد 
التحلي������ل االجتماع������ي والتاريخي إلى فكرة وجود فض������اء منّظم لالحتمال 
اإلنساني human possibility. وقد متثل أبرز هذه احملاوالت في االحتكام 
إلى فكرة وجود بنية عميقة، تدعم أي قصة رئيسية للتطور التاريخي. أما 
اّدعاءاتها املميزة فتمثلت في االعتقاد بوجود قائمة مغلقة من األنواع البديلة 
للتنظي������م االجتماعي واالقتصادي، وفي الوحدة غي������ر القابلة للتجزئة لكّل 

هذه األنواع، وفي القوى شبه القانونية التي توّجه تعاقبها في التاريخ.
إن غياب أي أفق مغلق للطرق احملتملة لسير األمور، باالشتراك مع أي 
خاصية ممّيزة لتفكيرنا، ينتج لغزا يتعلق بالتفس������ير املتعلق بالواقع املضاد 
counterfactual، ويُظهر هذا اللغز مرة أخرى مدى تشّوش وضالل أفكارنا 

املألوفة حول السببية.
إذا كان هن������اك أفق مغلق للعوالم احملتملة، فس������تحدث التغّيرات وفقا 
لنموذج بس������يط التباع القواعد، والذي ميّيز بش������كل واض������ح بني القواعد 
واألفع������ال املندرج������ة حتت القواعد، وس������تكون القواعد هن������ا هي القوانني 
الثابتة للطبيعة، وس������تكون األفعال املندرجة حت������ت القواعد هي الظواهر 

التي حتكمها القوانني.
وألنه ال يوجد هناك مثل هذا األفق املغلق، يحدث التغيير وفقا لنموذج 
أكث������ر لوذعي������ة، مثل القانون العرف������ي بدال من القان������ون النظامي. وحتت 
ه������ذا النموذج من القانون العرفي، ال يوج������د اختالف واضح بني القواعد 
والس������لوك الذي تنطبق عليه. يدخل كّل فع������ل جديد إلى املادة التي حتدد 
في الوقت نفس������ه م������ا القواعد التي إّما تتوافق معه������ا أو تتحّدى ما كانت 
تُفهم على أنها عليه، في حالتها املوجودة س������لفا. ويعمل التغيير على تغيير 
التغيير، وهو يعمل ذلك إّما بشكل مستمر أو بشكل متقطع، أي بطرق هي 

نفسها ُعرضة للتغيير.
لفهم ش������يء ما، علينا أن نتخّيله ليس فقط باعتباره غائبا بل ومتحّوال 
أيضا. إن وجهة النظر املتعلقة بكيف تتصّرف ظاهرة ما - أو ما ستُصبحه 
- حتت الظروف املختلفة هو ما يعنيه فهمها. وبالتالي فإن احلدس السببي 
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املتعلق بالواقع املضاد ال غنى عنه بالنس������بة إل������ى تعميق التبصر بالعالم. 
وه������و، على أي حال، ملّوث بفعل عيب ما، وال ميكننا أن منحو هذا العيب؛ 
فهو متجّذر في ش������روط فهمنا، وليس بوس������عنا سوى أن نكشفه، وبكشفه 

نحتوي مخاطره.
إن فهم الشيء يعني أن نتخّيل أّنه تغّير، أن نرى كيف ومتى قد يتغّير، 
وإل������ى ماذا. وعلى أي ح������ال، فكّل تغّير مثل هذا قد ي������ؤّدي إلى تغّير في 
الطرق التي تؤثر بها األش������ياء بعضها على بعض: فقد يغّير القوانني. إّن 
املغالطة الش������ائعة للتحليل املتعلق بالواقع املضاد املتأصل في التفس������ير 
السببي هو أن نفترض أّننا عندما نغّير - أو نتخّيل أننا نغّير - جزءا من 
العالم، فكّل ش������يء في العالم املتغّير يس������تمّر في االشتغال وفقا للقواعد 
نفسها كما في الّسابق. وذلك كأننا قمنا بتعليق واستبدال جزء من الواقع 
لكنن������ا قمن������ا بدعم كامل النظام ال������ذي يعمل مبوجبه ذل������ك الواقع. وفي 

احلقيقة، ال ميكن دعم النظام.
وملعرف������ة كيف تغّير النظام من دون ري������ب، يجب أن تكون هناك قواعد 
ُعلي������ا حتك������م تغّير النظام، وهك������ذا إلى األبد، في ارت������داد ال نهائي. وعلى 
أي ح������ال، إذا كان الزم������ن حقيقيا بصورة جذرية، فلي������س هناك مثل هذه 
القواعد العليا، أو أنها تتوّقف عن االنطباق عند نقطة ما. يفش������ل النظام 
في اإلغ������الق عند القمة أو من اخلارج؛ ولذلك فه������و، على وجه التحديد، 
ليس بنظام مطلق، لكن سياق التحقيق ال يتوّقف حينئذ، بل إنه يستمّر، ولو 

على أسس أكثر إبهاما وزعزعة.
وهنا نواجه للمّرة الثانية الس������مة املتناقضة للتفكير السببي الذي يتعني 
علينا أن نعتمد عليه لتش������كيل صورة للعالم. إن الفكرة الش������بحية الشائعة 
لالحتمال، التي نحتكم إليها بانتظام في س������ياق تفكيرنا، تراوغ الزمن، وإذا 
كان الزم������ن زائفا، فس������تحدث كّل الظواهر أو األحداث في الوقت نفس������ه، 
ولذلك فإن التسبيب والتفسير السببي سيعتبران مجرد خياالت أو أوهام.

إن فكرة األفق املغلق للطرق احملتملة لس������ير األمور، والفكرة الشبحية 
لالحتمال )طرق سير األمور بينما تطارد األشباح العالم، في انتظار النداء 
لك������ي تصبح حقيقية(، التي هي وثيقة الصلة به، متثل محاوالت لالعتراف 
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ب������أّن الزمن حقيقي، ولكن بالكاد فقط سيش������هد العال������م حتّوال، لكن ليس 
حتّول التحّول، على األقل في أدنى املس������تويات، سيفش������ل الزمن في املرور 

بجميع املراحل.
وعلى أي حال، فهذا املبدأ امليتافيزيقي، برغم أّنه قد يقدم حال لفكرتنا 
امللتبس������ة للس������ببّية، يبدو دائما أقل توافقا مع ما نكتشفه، على الرغم من 
التباس������اتنا السببية، حول الطبيعة. وكما سنرى قريبا، فهو يناقض املالمح 
األكثر متّيزا وبروزا لتجربتنا الدنيوية، حتى إنه يهّدد باملس������اعدة على نزع 

سالحنا في جهودنا لصنع عالم ألنفسنا في مواجهة الطبيعة الالمبالية.
وعل������ى أي ح������ال، فإن التعامل مع الزمن على أن������ه حقيقي بالكامل، برفض 
الفكرة الشبحية لالحتمال وفكرة األفق املغلق للطرق احملتملة لسير األمور، يعني 
اإلقرار بعدم وجود قوانني س������رمدية تدعم تفسيراتنا السببية، وهو اإلقرار بأّن 
االفتراضات املتعلقة بالواقع املضاد التي يجب أن تعمل به مثل هذه التفسيرات 
حترمنا من أّي أرض لن تهتّز. وهو أن التأكيد على أّن املش������روع املتعلق بوجود 
نظرية س������ببية موحدة لكّل ش������يء مضلّل من حيث املبدأ. وهو االستنتاج بأّننا، 
برغم أّننا قد نس������يطر على التباسات وجهة نظرنا العادية للسببّية وممارساتنا 

املألوفة للتفسير السببي، ال ميكننا تبديد تلك االلتباسات ُمطلقا.
علينا أن نعزو هذه االلتباسات إلى توّتر محتوم بني حقيقة الزمن - الذي 
هو أكثر حقيقية مما نرغب في االعتراف به - وبني فكرة االرتباط واالستدالل 

التي يقودنا إليها عدو فطري للزمن هو تفكيرنا الرياضي واملنطقّي.

فرضية كون الرياضيات تقاوم االعتراف بالزمن
إن الرياضي������ات - وكّل جوانب تفكيرنا التي تش������ترك ف������ي طبيعتها - 
تقترح علينا بشكل دائم مفهوم وجود عالم من دون زمن. وإّن العالقات بني 
أفكارنا الرياضية س������رمدية، حتى عندما نستخدم مثل هذه األفكار لتمثيل 

أحداث تقع في إطار الزمن.
إن تطوي������ر األفكار امللّخص ف������ي الفرضيات املتعلق������ة بحقيقة الزمن، 
وش������مولية الزمن، وعدم وجود أفق س������رمدي ومغل������ق لالحتماالت املتعلقة 
بالعالم الفعلي يواجه مصدرا للمقاومة في التعبير األكثر عمقا واألشد قوة 
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للعقل: اس������تدالالتنا الرياضية. إن فهم كيف وملاذا نواجه هذه املقاومة من 
داخل العقل لالعتراف بحقيقة الزمن يعني اكتشاف ما هو مهّدد بالضياع 

في إثبات تلك احلقيقة.
عن������د النظر إليه بوصفه أح������د منتجات تاريخه الطبيع������ي، ميثل العقل 
ماكينة حلّل املش������اكل. وحلّل املش������اكل، على أي حال، يجب أن يكون أكثر من 
ماكينة؛ فجانبه الصيغ������ي formulaic واملعياري modular يجب أن يتعايش 
م������ع جانبه التكّيفي، واملفاجئ، واملتجاوز . يلتقي هذان اجلانبان في احلاجة 
إلى مس������ح املوق������ف ككل وإلى الربط بني أجزائه بعضه������ا وبعض. إن القدرة 
على إدراك البنى والعالقات هي الش������رط املسبق احلاسم لقدرتنا على حّل 
املش������كالت. وللتمّتع به������ذه القدرة، ال ميكننا أن نفكر ببس������اطة وفقا للصيغ 
الراسخة، كما لو كّنا ماكينات. يجب أن نكون قادرين على التفكير أكثر مما 
ميكن ألي صيغة موجودة أن تؤيده، وبعد ذلك علينا أن نُثبت الصيغ املتسقة 
مع تبصراتنا بعد أن نقوم أوال بتحقيق اكتشافاتنا احملّطمة للصيغ. يجب أن 
نكون قادرين على بناء طرق جديدة لفهم، وتفسير، ورؤية ما يقف أمامنا، في 

مشهد الفعل الوشيك أو املتخّيل، ككّل منّظم أو كمجموعة من العالقات.
ق������د تكون ق������ّوة العقل هذه غّير قابل������ة لالنفصال ع������ن البنية الدقيقة 
للدماغ، ولذلك فإن جذورها التاريخية قد تكمن في التاريخ الطبيعي لذلك 
الدماغ وفي تطوره، حتت الضغوط االنتقائية، بوصفه أداة حلّل املشكالت، 
وعلى الرغم م������ن هذا، فبمجرد توطيدها، فإن هذه املَلَكة لتمثيل مس������رح 
األح������داث باعتباره كليات wholes وحزما منّظم������ة من العالقات تتجاوز 
املناس������بات الطبيعية لظهورها؛ فتصبح مبدأ ثوريا لرؤية العالم ككل، وهي 
تربط مصلحتنا في فهم العالم الظاهر مبصلحتنا في احلط من قدر ما هو 
فعل������ي، أو على األقل أّي طريقة بعينها لتمثيل ما هو فعلي، باإلصرار على 

االحتماالت األخرى للتحّول والرؤية.
يكمن التعبير األسمى عن هذه القّوة في الرياضيات. عند النظر إليها بشكل 
سطحي، فإن طبيعة استدالالتنا الرياضية قد تبدو مفّسرة بالكامل بالدمج بني 

.equivalence ثالث خصائص: التفسير، واالرتداد)٭(، والتكافؤ
)٭( Recursion: االرت������داد، تعبير رياضي يتعنّي كل ح������د من حدوده بتطبيق إحدى الصيغ على 

احلدود السابقة ]املترجم[.
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إن األول واألكث������ر عمومي������ة من ب������ني هذه اخلواص هو التفس������ير: أي 
توضيح م������ا هو ضمني في مفهوم لكّل أو حلزمة م������ن العالقات املنّظمة. 
يرقى مثل هذا املفهوم العتباره تلميحا؛ فمحتواه مخفي. وعن طريق متثيل 
املفهوم في الرياضيات، س������نكون حينئذ قادرين على سبر أغوار احملتوى: 
أي إظه������ار م������ا كان مفهوما ضمنا في التلميح. إن التعامل مع االس������تنتاج 
املفه������وم باعتباره مرادفا للتلميح املرّكز، وم������ن ثم اختزال الرياضيات إلى 
حش������و tautology، يعني أن نُخط������ئ في وصف هذا اإلجراء، وأن نتالعب 

بكل من صعوبته وقيمته.
واخلاصّية الثانية هي تغلغل االس������تدالل التك������راري في الرياضيات، 
ويكون االس������تدالل تكراريا عندم������ا يُفّعل إجراء ينطب������ق عليه بعد ذلك. 
وباستعمال االستدالل التكراري، نصبح قادرين على االنتقال من عمليات 
الع������ّد إلى التعميم������ات، وأن نقفز من املعنّي إلى الع������ام عن طريق اقتراح 
القاع������دة العاّم������ة املتضمنة فيما كان، حتى ذلك احل������ني، يبدو أنه مجّرد 
عّد للتفاصيل. إّن أهمية االس������تدالل التك������راري، واجلانب الذي يختلف 
فيه بش������دة عن االس������تقراء induction املجّرد، هو التالي: أّنه يسمح لنا 
ب������أن نقتصد في وضع فرضيات قوية وأن نتوّصل إلى اس������تنتاجات قوية 
وثرية على أس������اس افتراضات واهية وبالغة الُش������ّح. ويفعل ذلك بالسماح 
لنا باكتشاف الكليات wholes وحزم العالقات املنّظمة ليس في تخميناتنا 
ح������ول أّي قطعة معّينة م������ن العالم الطبيعي، ولك������ن باألحرى في جهودنا 
اخلاصة للتفكير بشأن األفكار التي نفّعلها في جهودنا لتمثيل كّل الكليات 
وح������زم العالقات املنّظمة. وهو كما لو أّننا جند أنفس������نا محاطني بأكواخ 
من الطني، التي يتعني علينا أن منزقها إربا إربا، وال منتلك ش������يئا س������وى 

لبناتها لبناء القصور.
أم������ا اخلاصّية الثالثة للرياضيات فهي خصوبتها في إنتاج االفتراضات 
املكافئة. ويتكون جزء كبير من االس������تدالل الرياضي من إظهار كيف ميكن 
أن تُعاد صياغة حتليل ما باس������تخدام مف������ردات حتليل آخر. إن القول بأن 
مثل هذه التكافؤات تعريفية فقط، أو اختزالها إلى استرس������االت، يعني أن 
نخطئ في فهم غاية البناء الرياضي؛ فاملغزى ليس تنظيم أعرافنا املتعلقة 
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بالتنويط )٭( الرياضي، عن طريق توضيح أي توليفات من الرموز مترادف 
وأيها غّير مترادف، كأننا فهمنا احلقيقة بالفعل ولم يتبق أمامنا س������وى أن 
ننّظم اللغة التي منّثلها فيها بصورة أفضل. إّن املغزى هو أن منّكن أنفس������نا 
م������ن القدرة على متثيل الكليات وحزم العالقات املنّظمة من خالل التمييز، 
في كل مناس������بة، بني أفكارنا وب������ني تعبيراتها التقليدي������ة. نحن نصّر على 
قدرتنا على حترير أنفسنا من املسكة اخلانقة ألّي أعراف بعينها في فهمنا 

للعالقات والكليات.
إذا كانت الرياضي������ات تتمّيز فقط بهذه اخلواص الثالث، فلن تكون ما 
ه������ي عليه: التعبير الفريد عن ندائنا الباطني vocation للمفاجأة والتفّوق 
ف������ي الفكر، وال تناهينا فيم������ا يتعلق بأفكارنا اخلاصة، بل س������تكون مجّرد 
نُُصب ملهارتن������ا وتعدد مواهبنا. وعلى أي حال، ه������ي متتلك خاصية رابعة 
حتّول أهمية الثالث األخرى وتكش������ف وحدتها املستبطنة، وهذه اخلاصية 
الرابعة هي محاولتها لتطهير نفس������ها من أّي محت������وى طبيعي - أعني أّي 
محتوى من ش������أنه تقييد إجراءاتها املتعلقة بالتبيني، واالرتداد، والتكافؤ - 

مع استكشاف الطبيعة، وقوانني الطبيعة وتاريخها.
وهنا جند العنصر الرؤيوي في الرياضيات، أو قوتها الدافعة واملُسكرة. 
وهو العنصر الذي ميكننا أن نطلق عليه، في لغة علم الالهوت األبوي)٭٭(، 
اس������م نُكران الذات kenosis، وهو ضرب من اإلفراغ. أما ما يُفَرغ، بتقدم 
تدريج������ي ومن خالل كف������اح جهيد، فهو بقّية التقيي������د في أمناط االرتباط 
والتنظيم التي تقترحها علينا جتربتنا الطبيعية وأفكارنا حول هذه التجربة، 

داخل حدود العلم وخارجها.
رمبا تطّورت لدينا القدرة على التفكير بشأن الكليات وحزم العالقات 
املنّظمة بصورة أفضل من أجل حّل املشكالت في ظّل حاجة إلى التصّرف 
ف������ي حاالت معّينة من اخلطر أو الفرصة. وعلى أي حال، فحتى إذا بقيت 
ه������ذه املهّمة األصلية س������امية، فبوس������عنا أن نخدمها بأفض������ل صورة عن 
طري������ق تعميم املَلََكة التي أفرزتها فيما وراء أّي ظرف بعينه، وفيما بعد أي 

)٭( Notation: التنويط )أو التنويت(؛ هو التدوين باستخدام مجموعة من الرموز ]املترجم[.
)٭٭( Patristic theology: فرع من الالهوت التاريخى يعالج تعاليم آباء الكنيسة ]املترجم[.
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مجموع������ة محددة من مثل هذه الظروف. إن إحراز احملتوى بالتخلّص من 
احملتوى هو ذلك الطموح املتناقض الذي يُبقي على هذه اخلاصية الرابعة، 

واحلاسمة، للرياضيات.
إن التواتر الذي أُلهم به فرع الرياضيات مبحاوالت حّل مشكالت العلوم 
الطبيعية التي ال تكفي لها األدوات الرياضية املتوافرة ال ينتقص من أهمية 

هذا التجريد من احملتوى الطبيعي بالنسبة إلى الرياضيات.
 وألن ه������ذه الفتوحات متثل مح������اوالت الس������تخدام التمثيل الرياضي 
للطبيع������ة كتحريض على أن نرى، عن طريق النظ������ام واالرتباط، أكثر مما 
ميكننا أن ندركه في العالم الطبيعي، فهي تبدو كأننا س������نقفز نحو الطبيعة 

على أمل أن نقفز إلى ما وراءها.
وهكذا، فبالنس������بة إلى عال������م الرياضيات، ليس������ت الرياضيات خادمة 
للعلوم الطبيعية؛ إذ تعمل العلوم الطبيعية محرضا للتقّدم الرياضي، وتتخذ 
مكانه������ا بجانب التحري������ض املتأصل في التاريخ امله������ووس بالذات للتحليل 

الرياضي.
وهناك، على أي حال، ثمن للحرية وللقّوة الكبرى اللتني تأتيان مع هذا 
اإلن������كار للمحتوى، وهذا الثمن هو اختفاء الزمن. إّن العالقات بني أفكارنا 
الرياضي������ة تقع خارج إطار الزمن، فهي عاج������زة عن فهم الزمن. وفي هذا 
السياق، تختلف العالقات بني املفاهيم الرياضية عن االرتباطات السببية، 

التي متتلك دائما أحداثا مقيدة بالزمن باعتبارها موضوعها األساسي.
ال ري������ب في أن األف������كار الرياضي������ة تُفّعل عادة في وص������ف األحداث 
املقيدة بالزمن. من املمكن متثيل التفس������يرات الس������ببية بلغة الرياضيات؛ 
فالفيزي������اء الرياضية للعصر احلديث هي الطفل األكثر ش������هرة الناجت عن 
زواج الرياضيات بالعل������وم الطبيعية. اختُرعت فروع كاملة من الرياضيات، 
مثل حساب التفاضل والتكامل، ألول مرة في أثناء محاوالت متثيل التغّير، 
ال������ذي يحدث ضمن حدود الزم������ن، وعلى أي حال، فف������ي تلك الفروع من 
الرياضيات املعنية بصورة مباش������رة بتمثيل التغير النس������بي، فإن العالقات 
التصورية للتفس������ير، واالرتداد، والتكافؤ ليست هي نفسها مقيدة بالزمن؛ 
فهي سرمدية. وهي ليست س������رمدية فقط في ذلك املعنى الضعيف الذي 
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تكون فيه قوانني الطبيعة س������رمدية عندما نتخّيل أّنها ال متتلك تاريخا؛ بل 
هي س������رمدية أيضا في املعنى القوي لكونها عاجزة عن االمتزاج مع عالم 

األحداث املقّيدة بالزمن.
وما يصح على فرضيات الرياضيات ينطبق بش������كل أكثر عمومية على 
االرتباطات التصورية التي تش������ّكل املوضوع األساسي للمنطق. وال يحدث 
أي اس������تدالل اس������تنتاجي أو تناقض منطقّي داخل ح������دود الزمن، وحدها 

أفكارنا حولها هي األحداث املقّيدة بالزمن.
إن غراب������ة الرياضي������ات، كمثل حصان طروادة ف������ي العقل ضّد الزمن، 
ميكن اآلن توضيحه������ا. وإن الرياضيات هي علم ال يتعلق موضوعه بالعالم 
الطبيعي املنقوع في الزمن، أو التطوير احلّر لألعراف االعتباطية، أو عالم 
منفصل من املوضوعات الرياضية التي تشبه املوضوعات الطبيعية األخرى 

باستثناء أنها، مثل املالئكة، تبقى ُمخفاة عن أعيننا. 
ليست الرياضيات ظال للعلوم الطبيعية، وال هي لعبة من احليل العقلية، 
وال هي دراس������ة للموضوعات التي س������تكون مثل غيرها لو كانت مادية. إن 
الرياضيات هي االستكشاف الرؤيوي ألي صورة مزيفة للعالم، وهي دراسة 

للعالم - العالم الوحيد املوجود - باستثناء أن الزمن قد انتُزع منه.
يبدو األمر كأننا س������نأخذ من الطبيعة ش������ريان حياتها - الزمن - ومن 
خالل احملافظة عليه من الفساد، جنعله خالدا ألنه سرمدي. ومن املفارقة 
أنه من خالل دراس������ة هذه الصورة املزيفة نقوم بتس������ليح أنفس������نا بصورة 
أفضل للكفاح ضّد استعبادنا لألفكار احملدودة حول النظام والعالقة التي 
تقترحه������ا علينا التجربة والعلم. ومن خالل إبعاد أنفس������نا عن العالم الذي 
يتغّير حتت ظّل الزمن، فنحن جنّهز أنفسنا بصورة أفضل للتعامل مع ذلك 
العالم، نحن نضاعف مخططات االرتباط التي جنلبها إلى فهمنا لألحداث 
الطبيعية. ونحن نؤّكد الس������مة الثانية للعقل - تل������ك املفاجئة واملتجاوزة - 

بالتعبير عن، وتطوير، قدرة اخليال على جتاوز انطباعات الطبيعة.
ولذلك سيكون من اخلطأ أن نفترض أن السنوات املائتني التي كافحت 
فيه������ا الرياضيات من أج������ل ترويض فكرة الالنهائ������ي، وإخضاع الالنهائي 
للط������رق املتناهية finitistic، ميك������ن اآلن أن تليها مائتا س������نة أخرى تأتي 
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فيه������ا إلنصاف حقيقة واش������تمالية الزمن. ال ضرورة ألن مينعنا أي ش������يء 
م������ن إثراء األدوات الرياضية املوجودة حتت تصّرفنا لتحليل التغّير املتقطع 

والتفاضلي في القوانني وكذلك في الظواهر.
وعل������ى أي حال، تفرض هذه املهّمة صعوبات من رتبة مختلفة كلّيا عن 
تلك الت������ي أحاطت مبحاولة فهم الالنهائي ع������ن طريق وضعه في حجمه 
الطبيعي. وألن الرياضي������ات بطبيعتها غريبة alien متاما عن الزمن، فلن 
تك������ون قادرة على أن تُرينا كيف نفكر رياضيا في عالم تتغّير فيه القوانني 
 Cantor والظواه������ر معا. لن متتلك رياضيات الزمن قائ������د جوقة الترتيل
اخل������اص بها. علين������ا أن نتعلّم أوال، باحلدس، والتجرب������ة، والنظرية، كيف 
ميكننا أن نفّكر في مثل هذا العالم - عالم واقع ضمن الزمن - ماديا. من 

املمكن أن تبّرر الرياضيات مثل هذه الفهم، لكّنها لن تتنّبأ به.
دائما ما توحي اس������تدالالتنا الرياضية واملنطقّي������ة إلينا بحقيقة وجود 
عالم سرمدي. وبالتالي فنحن نُغرى بأن نخلط بني هذا العالم احملنط وبني 
العالم األصلي. وعلى أي حال، فال شيء أكثر حقيقية من الزمن. وبطريقة 

ما، فهو الشيء احلقيقي الوحيد.

فرضية امتالك التجربة اإلنسانية لبنية زمانية محتومة
متتل������ك جتربتنا بنية زمانية temporal معّينة، وال ميكننا فهم أنفس������نا 
م������ن دون فهم هذه البنية. ومن اخلطأ افتراض أنها مجرد مصدر لصرف 
االنتب������اه والتوهم، أو ش������يء لقم������ع األفضل لتحقيق بصيرة ال ش������خصية 
وموضوعية للعالم. علينا في احلقيقة أن نصححها. وعلى الرغم من هذا، 
فإذا كنا نس������عى بش������دة إلى أن نقمعها، فنحن ال نقترب كثيرا من معرفة 
متحررة من أغالل اجلس������د. وال نقوم إال بتمك������ني العنصر املضاد للزمن 
antitemporal ف������ي وعينا - أي العنصر املمّثل في الرياضيات واملنطق - 

من تولي زمام السيطرة.
نحن ال نصادف الزمن ككائنات منفصلة وعدمية السياق، بل نواجهه 
ضمن حالة معينة. هناك فينومينولوجية إنس������انية للزمن: جتربة الزمن 
وأنفس������نا ككائنات زمانية. ليس هناك أي م������ن عناصر حالتنا أعمق أو 
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أكثر انتشارا. ومتتلك فينومينولوجية الزمن هذه بنية محددة ومدهشة. 
ومثلها كل شيء في احلياة وفي الواقع، فهي أيضا تتغير. وفي احلقيقة، 
هي تتطور تاريخيا، مستنيرة باألفكار ومتأثرة بالترتيبات، وباملمارسات، 
وحتى باملاكينات. وبعبارة أخرى، فإن فينومينولوجية الزمن هي في حد 
ذاته������ا زمانية. وعلى أي حال، فإن اس������تمرارياتها وتوقفاتها متثل بعض 
االس������تمراريات والتوقفات األكثر أساس������ية لطبائعنا. ليس هناك شيء 
غي������ر مترابط أو خيالي فيما يتعلق مبحاول������ة تغيير جتربتنا مع الزمن، 
فرديا وجماعيا. فهي ليس������ت غير ذات جدوى أو حمقاء، بل هي صعبة 

ليس إال.
إن كونن������ا مقيدين بالزمن هو أكثر ما نتش������ارك في������ه مع كل احلقيقة. 
بطريق������ة ما، نحن مصنوعون من الزمن. ولذلك فإن حتليل فينومينولوجية 
الزمن يكتسب أهمية خاصة؛ فمن خالله ميكننا أن نفهم كل ما مييزنا عن 
العالم احمليط بنا، وما يربطنا بذلك العالم. دعونا نر هذه النقطة مبسطة 

في بادئ األمر، وبعد ذلك لنقم بتعقيد الصورة.
تقع حقيقتان في القلب من فينومينولوجية الزمن، واحلقيقة األولى هي 
أننا كائنات حية تعيش ومتوت، أما احلقيقة الثانية فهي أننا ننفذ املشاريع 
ونشكل االرتباطات، ونسعى إلى تقوية مثل هذه املشاريع واالرتباطات ضد 

ويالت الزمن.
تكتسب املعرفة املسبقة باملوت أهمية محورية بالنسبة إلى احلقيقة 
األول������ى، فحقيقة وتلميحات املوت هم������ا ما مينح جتربتنا خاصيتها من 
التركيز الدراماتيكي. وهو ما يفسر الطبيعة املتدرجة واملتعذرة العكس 
لتجربتنا، ليس هناك ما يكفي من الزمن ألن نعمل كّل شيء مرة أخرى 
بش������كل مختلف، أو أن منتلك ما يكفي من الفرص الثانية. وهي حتدد 
جتربتن������ا حول كيف جُتعل احلياة اإلنس������انية ذات مغ������زى وكيف ميكن 
تدمير مغزاها. ليس في وس������عنا حل مشكلة املغزى عن طريق التأجيل 
إل������ى ما النهاية، كأن اخللو م������ن املغزى في هذه اللحظة ميكن معاجلته 
دائم������ا بوس������اطة املغزى الحقا أو بوس������اطة القدرة عل������ى التحديق إلى 

بدايات الزمن.
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إن موقعن������ا بوصفن������ا كائنات حية تعيش ومتوت مب������رور الزمن يقع في 
جذور السمة األكثر مهابة من جتربتنا: التفاوت غير احملسوب واملستعصي 
بني مقياس احلياة اإلنس������انية وحقيقة الكون حولنا. وهذا التفاوت يسلبنا 
احلق في اإلميان بأننا في ش������راكة مع الس������ياق الطبيع������ي لوجودنا؛ فنحن 

نتشارك في زمانيته، لكننا ال نستطيع التشارك في مقياسه.
إن الفرق في املقياس مطلق وحاس������م إلى درجة أن������ه يُدخل إلى خبرتنا 
بالعال������م عنصرا من اإلرهاب الصرف. فنحن نواجه اإلغراء الدائم الختزال 
العمل األس������مى للعقل - ديننا، وفلس������فتنا، وفنوننا - إل������ى تزويدنا بصنوف 
السلوان ضد هذا اإلرهاب. وعلى أي حال، فنحن لسنا في حاجة إلى التلبيس 
بالسّكر وال إلى التهويدات lullabies؛ فما نحتاج إليه هو أن نرى املوقف كما 

هو، وأن جند طريقة لتأكيد مصاحلنا وأنفسنا على هذا األساس.
متث������ل حقيقة املوت فضيحة وإهانة ألنها تف������رض احملدودية والنهائية 
finality ف������ي مواجهة جتربتن������ا لالنف������اد inexhaustibility. إن خصوبية 
جتربتنا في كل بُعد، من صنع األش������ياء إلى تش������كيل االرتباطات وامتالك 
األفكار، تتحدى كل الصيغ والتقييدات. وعلى أي حال، فاملوت ميثل تقييدا 

أسمى، ومتثل حقيقته صيغة ال ميكن أن تُعصى.
إن جتربتن������ا مع الزمن، على أي حال، لها جانب ثان: فعبر الزمن وضد 
الزمن، نحن ننفذ املش������اريع ونشّكل االرتباطات. ويغّير هذا اجلانب الثاني 
أهمية األول، ويحّول السياق الزماني لوجودنا إلى مناسبة لتضارب الرؤى 

وإلنتاج اجلديد.
في الَقَدر الزماني ملشاريعنا وارتباطاتنا، نرى أنفسنا بوضوح أكبر مما 
ميكننا أن نرى به أنفسنا مباشرة. فعالقتنا به متثل جزءا كبيرا من جتربتنا 
م������ع الزمن. فمن ناحية، هي الس������اعات احلقيقية الت������ي نقيس بها الزمن، 
وهي تستغرق وقتا لتتشّكل وتكتمل؛ أما اخلطوات والفترات املستغرقة في 
صنعها فهي إحصاء أيام حياتنا. ومن الناحية األخرى، فهي رهينة للش������ك 
والهزمية ألنها تؤدى ضمن إطار الزمن. وتعرضها للدمار هو تعرضنا نفسه 
للدمار؛ كما أن عجزها عن ترويض ما ال ميكن توّقعه هو عجزنا نفسه عن 

ترويض ما ال ميكن توّقعه.
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نحن نصوغ املش������اريع وننفذها، ونش������ّكل االرتباطات ونعيشها. إن املشاريع 
واالرتباطات متثل االس������تجابة الوحيدة التي منتلكه������ا في وجودنا نحو التركيز 
احلاد واملس������اق املتع������ذر العكس للزمن. وإذا كان هناك اجت������اه في حياتنا، فهو 
اجتاهه������ا؛ وإذا كان هناك مغزى حلياتنا، فهو مغزاها. وهي تُعّرف حدود عالم 
مبني على مقياسنا نحن، وليس على املقياس املرعب، واملدمر لإلنسانية وللعالم 
حولنا. وعلى أي حال، فمن املمكن س������حقها، وفي النهاية سيقهرها الزمن. قد 

نتعامل معها على أنها خالدة، لكنها خالدة فقط مادامت باقية فقط.
إن العالقة بني حالتنا ككائنات حية محكوم عليها باملوت وس������عينا وراء 
املش������اريع واالرتباط������ات تكتس������ب أهميتها في مقابل خلفي������ة من معارضة 
أخرى: املقارنة بني اجلوانب الصيغية واملفاجئة من جتربتنا. يحتل الروتني 
والتكرار جزءا كبيرا من حياتنا العملية والعقلية. وهما ليس������ا مجرد نفاية؛ 

فهما ميّثالن مبدأ اقتصاديا ومبدأ تكامليا في الوقت نفسه.
وكمبدأ اقتصادي، هما يوفران وقتنا لتلك األنشطة التي ال نعرف حتى 
اآلن كي������ف نكررها حتت صيغة ما ومن ثم جنس������دها في ماكينة؛ وبالتالي 
يس������محان لنا بتحويل أفق انتباهنا بعي������دا عن التكراري باجتاه ما ال ميكن 
تكراره بعد. مُتيت العادة جتربة الزمن، أما التحول من املألوف إلى ما ليس 

مألوفا بعد فيستعيدها.
وكمبدأ تكاملي، هما ميّكناننا من تنظيم جتربتنا وهويتنا. متثل عاداتنا 
قاعدة ضرورية إلحساس������نا بالذات، وباس������تمراريتها، وكمالها. وهما ليسا 
مجرد عبء؛ بل هما يش������ّكالن وميّكنان. إن استمرارية الذات، املكفولة من 

خالل العادة، متثل شرطا مسبقا آخر لتجربتنا مع الزمن.
ميثل الديالكتيك بني الروتني واالختراع خاصية أساس������ية إلنس������انيتنا، 
وهو ليس مقتصرا على السلوك؛ فهو السمة املمّيزة للتخّيل. ويتقدم فهمنا 
للعال������م من خالل إزاحة حتدث على مرحلتني، ميكنك أن تس������مي اإلزاحة 

األولى املسافة، والثانية التحّول.
وصف كانط اإلزاحة من خ������الل التباعد عندما عّرف التخّيل باعتباره 
القدرة على متثيل ما هو غائب. إن اجلانب الروتيني حلياة الفهم واإلدراك 
هو زواج جتربتنا املألوفة ل������إلدراك مبخطط مطلق، والذي نتركه من دون 
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حتٍد. وتبدو التجربة واملخطط متالزمني، فاألخير هو التعبير املباش������ر عن 
األول. وعندئذ يتقهقر اإلدراك إلى حتديق، أما ما نسميه الفهم فسيتوقف 

عن الوجود.
م������ن أجل أن تكون هناك جتربة إنس������انية للفهم، علينا أن نتخلى عن 
اإلدراك الف������وري - ألنه ليس أمامنا، أو ألنن������ا قادرون على التعامل معه 
كم������ا لو أنه ليس كذلك وأن نتذكره كص������ورة. علينا إذن أن نكون قادرين 
عل������ى إدراج التفاصيل حتت أصناف، أو أنواع، أو فئات. ومثل احملامني، 
وعلين������ا أن نصنف بس������هولة معظم الوقت، وأن نواجه الش������ك وااللتباس 

لبعض الوقت.
إن إبعاد التجربة اآلنية، املس������تردة في الذاكرة واملنّظمة بالفهم، يجلب 
 ،categorical املش������كالت عل������ى زواج اإلدراك املعتاد مبخططاتنا املطلق������ة
ويس������مح لنا برؤية األبد من جديد. وعلى أي حال، فذلك غير كاف؛ فهو ال 

يكفي لوصف العمل املُنجز بالتخيل.
أم������ا اإلزاحة الثانية فيجب أن تكمل جه������د اإلبعاد: إزاحة التحّول. فال 
التخيل وال العالم املتخّيل سيكون على ما هو عليه إذا كان بإمكاننا أن نُبعد 
أنفس������نا عن اآلني فقط لتغيير املش������هد الذي يقترن فيه اإلدراك املألوف 
باألصن������اف املألوف������ة. إن جدالي������ة تصنيفاتنا املطلقة متج������ذرة في حتول 

األحداث الظاهراتية التي تنطبق عليها.
ال يرجع العقل بش������كل النهائ������ي إلى قائمة ثابتة م������ن األنواع الطبيعية 
لألشياء؛ فليس هناك مثل هذه القائمة الثابتة. في العالم املوجود - كل من 
العالم كما يظهر في التجربة، والعالم كما يُستكش������ف ويُكشف على فترات 
متقطعة من قبل العلم التجريبي - فإن كل شيء من نوع ما ميكنه أن يصبح 
نوع������ا آخر من األش������ياء من خالل مجموعة من التحوالت املتوس������طة التي 
حتدث حتت ظروف معين������ة. قد تكون مثل هذه التحوالت عديدة ومعقدة، 
وقد تس������تغرق وقتا طويال. وقد ينتج منها، بل إنها س������تُنتج في احلقيقة - 
عاجال أو آجال - تغّيرا، ليس في أنواع األشياء املوجودة فقط، ولكن أيضا 
في ماهية اختالف نوع من األش������ياء عن األنواع األخرى، أعني في طبيعة 

األنواع الطبيعية.
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لنتدب������ر مثال االنِْت������واع )٭( في التط������ور البيولوج������ي. إن ظهور املجال 
البيولوج������ي biosphere على األرض لم يضف أنواعا طبيعية جديدة فقط 
إل������ى قائمة س������ابقة؛ بل إنه غّير آلي������ات إنتاج األنواع الطبيعي������ة - إذا كنا 
ننظر إلى الن������وع احلي species باعتباره ضربا م������ن هذه األنواع - وعّدل 
معنى التمييز بينها. إن الصخرة البركانية والصخرة الرس������وبية ال تختلفان 
بالطريقة نفسها أو باملعنى نفسه الذي يختلف فيه نوع من األحياء عن آخر 
من نفس النوع. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التغير في طبيعة األنواع الطبيعية 
لم يحدث مرة واحدة فقط، مع بداية ظهور احلياة، بل استمر في احلدوث. 
فمع االختيار اجلنسي، على سبيل املثال، جاء تضييق ُقمع األمناط البديلة 
من اجلس������م ولكن أيضا أساس لتطور آليات وراثية تنظيمية من شأنها أن 
تفس������ح املجال ملا لدينا مبرور الوقت: مقدرتنا الس������لبية - أي قدرتنا على 

حتدي الصيغ وعلى جتاوز القيود.
نح������ن معتادون النظ������ر إلى إع������ادة االختراع البيولوجي������ة لالختالف 
باعتبارها استثناء بعيد االحتمال بصورة مدهشة للتنظيم الكوني للمادة. 
وعلينا، بدال من ذلك، أن نفكر فيها كمثال على خاصية واس������عة االنتشار 
للعال������م وهي أن قائمة األن������واع الطبيعية تتغير ف������ي طبيعتها وكذلك في 
تركيبها. ومتثل هذه اخلاصية س������مة لتحّول التح������ّول، مبعنى أنها إحدى 

سمات الزمن ونتيجة حلقيقته.
نحن نتخّيل ش������يئا ما بتمثيله ليس فقط باعتب������اره غائبا، ولكن أيضا 
باعتب������اره متغّي������را. يندمج تغير الظواه������ر أو األحداث ف������ي تغير األنواع 
الطبيعي������ة الذي جتس������ده الظواهر أو األحداث، كي������ف تختلف باإلضافة 
إل������ى ما هيتها. ال ميكننا التعامل مع األف������ق اخلارجي لالحتمال، فالفكرة 
الش������بحية لالحتمال ه������ي وهم. وإذا أعطي وقتا كافي������ا، فلن يكون هناك 
فضاء مغلق ونهائي من التش������كيالت املمكنة التحقيق. وعلى أي حال، في 
وس������عنا دائما أن نرى اخلطوات املقبلة للتح������ّول بطريقة أو بأخرى، وإلى 
درجة ما أو إلى درجة أخرى. وميثل فعل ذلك جزءا مما يعنيه تخّيل عالم 

زماني، ضمن حدود الزمن.
ٌل تطوريٌّ لنَْوٍع َجديد ]املترجم[. )٭( Speciation االنتواع: تََشكُّ

6 (97-130).indd   127 10/31/11   12:24 PM



يقظة  الذات

128

إن التعبير الرئيس������ي عن الس������مة املوّحدة للحياة في الش������خصية هو 
خاصية - أو ش������كل متصلّب من الذات - محاطة بدرع واقية من الروتني 
الفردي واالجتماعي. ومتتلك عالقتنا بخاصية ما طبيعة عالقتنا نفس������ها 
بكّل الس������ياقات املنّظمة األخرى لنش������اطنا، فنحن نحتاج إليه، ولكن ليس 
م������ن الضروري أن نستس������لم له. فهو نحن، لكننا أكث������ر منه. يتطلب تطور 
الش������خصية كال من اعتناق العادة وحتطيم العادة، وكال من تشكيل الطبع 
وإع������ادة تنظيم الطبع جذري������ا. ومن دون مثل هذا التحطي������م ومثل إعادة 
التنظي������م هذه، فنحن جنعل أنفس������نا محدودين لي������س إال؛ إذ نُنكر ونقمع 

اجلانب املفاجئ واملتجاوز لطبيعتنا.
ومن بني عالمات الشر الذي يفعله بنا مثل هذا االستسالم جند جتربة 
الضجر، وهي إش������ارة إلى الطاقة غير املس������تغلة، مترد الالنهائي بداخلنا 
ضد املتناهي، وش������كوى املرونة املُنكرة ض������د الصالبة املفروضة. ومثل كل 
املظاه������ر األكثر عمق������ا من جتربتنا، فهو ليس ثابت������ا؛ إذ إنه عرضة للنقد 
وللتحول. ومع تنظيمنا مؤسسات املجتمع وممارسات الثقافة بحيث جتعل 
نفس������ها أكثر انفتاحا بالكامل على التحدي واملراجعة، نُصبح أكثر تعرضا 

للضجر. نحن نصوغ فكرته؛ وتساعد الفكرة على خلق الشيء ذاته.
ثمة عالمة أخرى على الش������ر نفسه هي إخماد اإلحساس باملرور بفعل 
الزمن، فمع فقدان حتّول التحّول داخل جتربتنا اخلاصة، نحن نفقد أيضا 
الوس������يلة التي ميكننا من خاللها أن نقيس وبقوة، ومن ثم مبعايش������ة، مرور 
الزمن. تتعرض املش������اريع واالرتباطات لإلزاحة بفع������ل الروتينات وجتلبنا 

بذكاء إلى عالم تخُفت فيه حقيقة الزمن.
ومن هذا السير النومي sleepwalking، العدائي للحياة واملدمر آلمالنا 
لتأليه اإلنسانية، حتمينا جتربتان متعارضتان. واحدة من هاتني التجربتني 
املبرزتني للزمن واملوقظتني للذات هي التوقف من اخلارج - الثروة وس������وء 
احلظ، االعت������كاس والتضليل: وهو أحد مظاهر حقيقة أن كل مش������اريعنا 
وارتباطاتن������ا رهينة للزمن. وبينما هي تتآكل من أس������فل بفعل العادة وبفعل 
الي������أس الصامت املصاحب لها، تصب������ح مهددة من اخلارج بفعل قوى عالم 
ل������م منتلك قط ما يكفي م������ن الهيمنة عليه. إن نتيجة هذا التوقف العنيف، 
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واملش������ابه لفتح نظام اجتماعي متصلّب عن طريق احلرب، هي إعادة تأكيد 
حقيقة الزمن في أذهاننا. وهي إعادة للتأكيد ستمتلك قوة معينة إذا مّثلت 

لنا أكثر من التغير: التغير في كيفية حدوث التغير.
أما التجربة املعاكس������ة فهي تلك التي نحققها متى كنا قادرين على تكريس 
أنفسنا بكل تركيز وإخالص الرتباطاتنا ومشاريعنا. وحينئذ قد يبدو األمر كأن 
الزمن توقف - الزم������ن املقيس باألحداث اخلارجية - ووحده الزمن الداخلي 
- الزمن املقيس وفقا لتنفيذ االرتباط أو املشروع - هو ما يبقى لتتم معايشته 
وع������ّده. نحن نعلم أن هذا التحرر عابر وأنه س������يُحرم بب������طء من حياته بفعل 
العادة وس������يُلغى في النهاية من خالل التدمير بفع������ل الزمن. وعلى الرغم من 
هذا فخالل مثل هذه اللحظات، نحن نحقق التجربة الوحيدة للسرمدية التي 

ال يلزم أن حتتاج إلى الوهم والالمباالة والتي ال تؤدي إلى تدمير احليوية.
كي������ف ميكننا أن منتل������ك كال من هاتني التجربتني في الوقت نفس������ه - 
جترب������ة أن نُوَقظ بفعل الزمن - أي تعجي������ل اإلزعاج من قبل العالم الهائل 
خارجنا وجتربة تكريس أنفسنا من دون حتفظ للجريان املعلّق بفعل الزمن 
ملشاريعنا وارتباطاتنا؟ ال ميكننا ذلك، فمثل هذه التوليفة تُستثنى مبحدودية 
حياتن������ا وبفعل حتيز موقع األفضلية ال������ذي منتلكه. ميثل ذلك فكرة وجود 
ضرب من الس������عادة التي يجب أن تراوغنا إلى األبد، ويرقى إنكارها علينا 
إل������ى كونه مجرد تعبير آخر عن االختالف بني م������ا يعنيه أن نكون الله وما 

يعنيه أن نصبح ربانيني أكثر.
ليس في وسعنا التوليف بني هاتني التجربتني؛ فكل ما ميكننا أن نتمناه 
هو امت������الك مزيد من كلتيهما واس������تخدام القدرات الناجت������ة من الثانية، 
لتحمل تقلب������ات األولى بصورة أفضل، مع االعتراف - بعينني مفتوحتني - 

بحقيقة الزمن التي ال ترحم.
فإذا ُس������ئلنا، إذن، عن ماهية الزم������ن، فعلينا أال جنيب فقط بالقول إنه 
الف������رق بني ما يتغير وما ال يتغير، وإنه أيضا ميثل حتّول التحّول. علينا أن 
نس������تطرد لوصف بنية الفينومينولوجية اإلنس������انية للزمن، مع اإلقرار بأنه 
كلي في وجودنا، ومع ذلك فهو ُعرضة في الهامش إلعادة التفسير والتنقيح 

التراكميني، في ضوء أفكارنا وبقوة ترتيباتنا.
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علين������ا أال نفهم بنية التجربة الزمانية هذه ملج������رد أن نرفضها بصورة 
أكثر اكتماال باعتبارها هذيانا تفرضه علينا طبيعتنا ككائنات تتس������م، برغم 
أنه������ا قد تكون أرواحا متجاوزة للس������ياق، بأنها كائنات حية تتعرض للموت 
أيضا. وبدال من ذلك، فهو الش������كل اإلنساني على نحو ممّيز الذي نتشارك 
خالله في احلقيقة الكونية للزمن. وإذا حاولنا إهماله باعتباره خياليا، فلن 
نُترك مع وجهة نظر من فوق أو من خارج أنفسنا؛ فسنترك أنفسنا ببساطة 
من دون وس������يلة للدفاع في مواجهة حصان ط������روادة املوجود داخلنا، ذلك 
اجل������زء من تفكيرنا، وخصوصا املنطق������ي والرياضي، احَلرون على الزمن. 
وعند فحص العالم من ذلك املنظور الس������رمدي، فلن نراه من دون انخداع؛ 

لكننا سنراه بصورة أقل اكتماال.
ليس أمامنا س������وى طريق واح������د: اإلميان بحقيقة الزم������ن، وبعد ذلك 
توس������يع قدراتنا على املالحظة والفهم، من خ������الل اختراعاتنا امليكانيكية 
والتصورية، خارج نطاق جتربتنا احملسوس������ة اآلني������ة. وخالل تلك العملية، 
س������نضطر في كل مناسبة إلى أن نقايض قربنا الشديد من العالم الظاهر 
مقابل بصيرة أكثر عمومية وأش������د بُعدا. وكلم������ا ازدادت آنية التجربة، زاد 

تشّكلها بفعل احلقائق احملتملة لطبيعتنا املجّسدة وبفعل تطورها.
وكلم������ا ازداد بُع������د وعمومية تفكيرنا، على رغم أنه مج������ّرب على األطراف 
اخلارجية للتخمني الس������ببي، كما هي احلال في العل������وم الطبيعية، ازداد تلّوثه 
باملجاز أيضا، على رغم إعادة صياغته كنظرية علمية. ليس في وسعنا أن منتلك 
معرفة تتس������م بكونه������ا حميمية وعامة، أكثر مما ميكنن������ا أن جنمع في التجربة 
نفسها بني معنى كوننا نستيقظ على حقيقة الزمن بفعل إزعاج من اخلارج، وبني 

معنى أن نتحرر من مرور الزمن عن طريق االنشغال مبشاريعنا وارتباطاتنا.
إن اخليط املوّحد بني املنظورين من الداخل ومن اخلارج هو االعتراف 
بحقيق������ة الزمن. مير الزمن بجميع املراحل، مع تغير التغير، وهو الش������يء 

الوحيد الذي يبقى دائما.
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إن مفهوم الذات والعقل الالزم لتزويد 
بديل كاف للفلسفة الدائمة يجب أن يُدرك 
في ممارس������ات العلوم االجتماعية والعلوم 
اإلنسانية إذا رغبنا في إداركه أصال. وإذا 
كان منظور اإلنسانية املستنيرة مبوضوعات 
القوة، واالحتمال، واملستقبلية، والتجريبية 
هو صميم أي براغماتية مردكلة، فإن إدراك 
هذا املنظ������ور بالطريقة التي نس������تخدمها 
لفهم من نحن وما ميكن أن نصير إليه هو 
تلك الفلس������فة ذاتها. فنح������ن لم ننجح في 
برنامجنا الثقافي حتى حولنا املمارس������ات 
التي نفس������ر به������ا جتربتن������ا ونتناقش حول 

فرص جناحنا.
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وعي الذات:
 تخيل اإلنسانية 

»يتعني علينا الي������وم أن نعيد 
املؤسساتية  األشكال  اختراع 
والفرضي������ات األيديولوجي������ة 
للتع����ددي���������ة االجت��م��اعي����������ة 
واالقتصادية والسياس������ي���ة.. 
علينا أن جنع������ل التكرار في 
املجتمع وفي الثقافة، وكذلك 
في احلي������اة الداخلية للعقل، 

تابعا خللق جديد«
املؤلف
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واليوم، على أي حال، جند العلوم االجتماعية والعلوم اإلنس������انية تهيمن 
عليه������ا نزعات مناهضة ملثل ه������ذا البرنامج. ومن ثم هناك تزايد متصاعد 
 ،humanization في أهمية ثالث طرق للتفكير - هي: العقلنة، واألنس������نة
واإلفالتية escapism. وتتخ������ذ كل منها مقرا لها في مجموعة متميزة من 
املج������االت، فيما يعارض أنصار كل منها مؤيدي األخريني. وعلى الرغم من 
هذا، فهي تعمل معا بجهالة لنزع س������الح التخي������ل املتجاوز وتثبيط اإلرادة 

.transforming will احملولة
تُطب������ع هذه النزعات رؤيتنا للمجتمع حتى عندما يبدو أنها تقوض هذه 
الرؤي������ة. ومادام مجال الصراع العملي واأليديولوجي حول ش������روط احلياة 

االجتماعية محددا، فسيظل مثل هذا التطبيع ال جدال فيه. 
ويتمثل تأثيره األساس������ي في جعل الترتيب������ات احلالية وطريقة التفكير 
املألوف������ة تبدو طبيعي������ة وحتى ضرورية. في املاضي، كثي������را ما أنتج الفكر 
االجتماعي مثل هذا املظهر املتسم بالطبيعية naturalness والضرورة عن 
طري������ق االدعاء بأن بني������ة املجتمع هي صنيعة القيود املتجذرة واحلاس������مة 
في الوقت نفس������ه. وفي بعض األحيان، أضيف إلى ه������ذا االدعاء فرضية 
أخرى تقول إن حتول البنية كان موجها إلى األمام بفعل قوى شبه قانونية، 
وقد أنتجت طرق عمل هذه القوى تعاقبا تطوريا محددا س������لفا من أشكال 
التنظي������م السياس������ي واالقتص������ادي واالجتماع������ي، أو ُقمع������ا متضيقا من 

االحتماالت املؤسساتية.
إن املعتق������دات الت������ي أصبح������ت تهيمن عل������ى نحو متزايد عل������ى العلوم 
االجتماعية واإلنسانيات تؤدي إلى نتيجة مماثلة، ولكن بشكل غير مباشر. 
وه������ي تفعل ذل������ك عن طريق االدعاء بأن القيود غير املرنة أو القوى ش������به 
القانونية تشكل أساس املؤسسات، واملمارسات، وأشكال الوعي احلالية أقل 
منها بتجاهل أو إن������كار تخيل الفرصة التحولية، أي اخلطوات التالية التي 

ميكننا من خاللها، في الفكر واملمارسة، أن ننتقل من هنا إلى هناك.
وفقط عندما تكون هناك أزمة - أعني مشكلة ال تَعرض البنية الراسخة 
له������ا أي حل جاهز - نتجاوز حدود أفكارنا وطرقنا احلالية. وعندها فقط 
يب������دأ البحث عن طرق بديل������ة للتفكير. وعلى أي حال، ففي الفكر، كما في 
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احلي������اة االجتماعية، ثمة عالمة جتريبية تتمثل في أننا لس������نا بحاجة إلى 
انتظ������ار حدوث أزمة. يق������وم التخيل بعمل األزمة من دون أزمة، مما ميكننا 
م������ن أن نعايش التغيي������ر من دون أن نتعرض للخ������راب. ال ميكن للتخيل أن 
يق������وم بهذا العمل ما لم يكن مجهزا على نحو مناس������ب. نحن نحصل على 
املعدات التي نحت������اج إليها عن طريق إعادة بناء املعدات املتاحة. إن انتقاد 
األش������كال الس������ائدة من املعرفة االجتماعية في أي زم������ان كان ينتج ضربا 
م������ن القيمة الدائمة، باإلضاف������ة إلى الفائدة اآلنية: االس������تبصار مبا يلزم 

الستخدام النظرية ضد الَقَدر.
إن العقلنة rationalizing هي النزعة الس������ائدة في العلوم االجتماعية 
اإليجابية، وخصوصا في أش������د هذه العل������وم تأثيرا - أي االقتصاد. تنادي 
نزعة العقلنة بأن ممارسات ومؤسسات املجتمعات املعاصرة يبررها البقاء 
عند التنافس مع البدائل الفاشلة. إن الغربلة التراكمية تُظهر ما ينجح، أما 

النجاح فيؤكد األعلوية.
ولفهم نوع العقلنة الس������ائدة اآلن في العلوم االجتماعية، علينا أن ندرك 
ما قبل تاريخه������ا prehistory: هناك اجتاهان متمي������زان متاما من الفكر، 

ومتشابكان في ممارساتنا احلالية للعقلنة.
يأتي أحد االجتاهني من النظرية االجتماعية الكالسيكية. وهو موضح 
بأفضل صورة في تعليمات كارل ماركس. وتتمثل فكرته الرئيسية في أن 
ما نُغرى بالتعرف عليه باعتب������اره القوانني الكونية للتجربة االقتصادية، 
والسياس������ية، واالجتماعي������ة هو ف������ي احلقيقة النظامي������ات املتميزة ألي 
ترتيب مؤسس������ي معني للحي������اة االجتماعية واملعتقدات الراس������خة التي 
ترش������ده. ونحن نخطئ في التعرف على اخلاص باعتب������اره عاما، وعلى 
العابر باعتباره مس������تدميا. إن البنية العميقة احملددة تش������كل الروتينات 

والنزاعات السطحية للمجتمع.
في هذه النظرية االجتماعية الكالس������يكية، جتيء فكرة البنية العميقة 
مرتبط������ة ع������ادة بافتراضات أخ������رى. ومن بني ه������ذه االفتراضات فرضية 
اإلغالق، فهناك قائمة مغلقة، مقررة سلفا من اخليارات البنيوية في التاريخ 
العاملي مثل »أمناط اإلنتاج« لكارل ماركس وهي اإلقطاعية، والرأس������مالية، 
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واالش������تراكية. وال يصبح مجال القائمة ظاهرا إال عند التفكير فيما حدث 
في السابق، لكن تركيبته ليست جاهزة ألول من يريدها. إن النتيجة العملية 

هي قيد جذري على املعنى الذي يكون فيه التاريخ مفتوحا.
ثمة افت������راض ثان هو فرضية الال جتزؤ indivisibility. فكل من هذه 
البنى - على س������بيل املث������ال: أمناط اإلنتاج اإلقطاعية أو الرأس������مالية في 
النظرية املاركسية - ميثل نظاما غير قابل للتجزئة؛ فأجزاؤه املختلفة تقف 
أو تسقط معا. وثمة نتيجة عملية لذلك، وهي أن السياسة يجب أن تتكون 
إما من إصالحات مس������وفة، تتحرك ضمن ح������دود أحد هذه األنظمة غير 

القابلة للتجزئة، وإما من حتول ثوري، يستبدل أحد هذه األنظمة بآخر.
أما االفتراض الثالث فهو فرضية التعاقب ش������به القانوني: وهو منطق 
ال يقاوم من التحول، ينش������أ عن التوترات والتناقضات الداخلية لكل شكل 
مؤسس������ي م������ن احلياة االجتماعية، ويق������ود إلى األم������ام متوالية مقدرة من 
األنظمة املؤسس������اتية. ويتس������م الصراع والرؤية بعجزهم������ا عن خلق جدة 
حقيقية؛ فال ميكنها أن تكش������ف سوى املستقبل املقدر لنا. ومع تزايد حدة 
النزاع، يصبح منطق مصال������ح املجموعة أو الفئة أكثر وضوحا. إن العقاب 
املتمثل في االنخداع مبحتواه ميثل فش������ال سياس������يا. وثم������ة نتيجة طبيعية 
له������ذه الفرضية، وهي أن التفكير البرامجي ال محل له هنا؛ فالتاريخ يوفر 

املشروع، ومع ذلك فليس من دون أسى ساحق للقلب.
بيد أن هذه الفرضيات الثالث خاطئة، وفهم السياسة املشكلة بواسطتها 
يُهدر فرصة بناءة. وليست هناك قائمة موجزة بالطبقات املؤسساتية املعروضة 
لإلنسانية، وبالتالي فإن االختالف واالبتكار في خواص، وكذلك في محتوى 
الترتيبات املؤسس������اتية، يكون حاس������ما بدرجة أكبر م������ن حيث األهمية. كما 
أن األش������كال املتعاقبة للتنظيم السياس������ي واالقتصادي واالجتماعي ليست 
أنظمة غير قابلة للتجزئة، تقوم أو تسقط معا؛ فإعادة بنائها التدريجية - أو 
إصالحها الثوري - هي النمط النموذجي للسياسة التحولية. وليست هناك 
مجموعة من القوى التي ال تقاوم تقرر س������رعة واجتاه التغيير؛ فنحن الذين 
نقررهما. وفي الوقت احلاضر، نحن نواصل تقريرهما حتت النظام املرعب 

للفاجعة، وحبذا لو أمكننا إحداث التغيير من دون كارثة.
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توقفت طريقة التفكير املشكلة بهذه الفرضيات منذ فترة طويلة عن أن 
متثل عقبة أمام التبصر، ألنها توقفت منذ زمن عن أن تكون قابلة للتصديق. 
وفي س������ياق انحدارها البطيء، على أي حال، أس������قطت معها لب احلقيقة 
األساس������ية التي حتتويها: أي أننا في كل ظرف تاريخي نكون س������جناء لبنية 
م������ن الترتيبات والفرضيات التي نخلط بس������هولة بينها وبني طبيعة املجتمع 
واإلنس������انية ذاته������ا. نحن ننال احلري������ة والقوة بتحقيق ض������رب من اإلتقان 

الثقافي والعملي ملثل هذه السياق، ونحن نتقدم من خالل إصالحه.
علين������ا أن ننقذ هذه البصيرة م������ن اجلثة املتحلل������ة للنظريات اجلبرية 
necessitarian التي تبقى مغلفة بداخلها. وفي أثناء قيامنا بإنقاذها، علينا 
أيض������ا أن نضيف إليها فكرة كانت غريب������ة دائما عليها: فكرة أن مصاحلنا 
تتطلب منا، وسلطاتنا متكننا، تغيير طبيعة وكذلك محتوى سياقاتنا املألوفة 
للحياة والفكر. ميكننا أن نصوغ األطر، في املجتمع والثقافة، التي تسمح بل 

وتشجع على إعادة صنع أنفسنا، بدون أزمة، في أثناء أنشطتنا العادية.
وعلى أي حال، فقد بني اخلط الرئيسي لتطور علم االجتماع اإليجابي 
على رفض أي من هذه البرامج الثقافية، ولقد رفض االجتاه العام املقارنة 
بني الروتينات السطحية والبنية العميقة للحياة االجتماعية، مما يقلل من 
قيم������ة عنصر التوقف والتباعد احملتوم في التاري������خ. وقد صور الترتيبات 
والفرضيات غير املتنازع عليها كأنها تش������كل مجتمعا وثقافة ليسا أكثر من 

كونهما البقية املتبلورة للنزاعات والتسويات العادية.
وم������ن خالل هذا اإلن������كار إلمكاني������ة التوقف والتباعد اجل������ذري، أدى 
م������رة أخرى إلى التطبيع ذاته للنظام الراس������خ، والذي ثارت ضده النظرية 

االجتماعية الكالسيكية.
ال ميكنن������ا أن نرى طبيعة وتضمينات هذا املزيج اخلرافي من االعتذار 
والتفسير في أي مكان بوضوح أكبر مما جنده في العلم االجتماعي األشد 

تأثيرا، أي االقتصاد. وهناك، يتخذ إنكار البدائل ثالثة أشكال مميزة.
إن الشكل األول ملراوغة التركيب في االقتصاد هو التراجع، في األمناط 
األش������د صرامة من التحلي������ل االقتصادي، عن جميع االدعاءات الس������ببية 
وااللتزام������ات التقادمية املثيرة للجدل إلى مالذ احلياد التحليلي. وعلى أي 
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حال، فإن س������عر هذه النقاوة هو اإلطناب والتفاهة. إن العلم البحت املتعلق 
بالتبادالت والقيود، واملفرغ من كل احملتوى املثير للجدل، يصبح خادما ألي 
أفكار جتريبية ومعيارية تزود إليه من اخلارج. ومثل ِبياَلُطُس الْبُنِْطُي )٭(، 

فهو يغسل يديه. ومثله، يسأل، من دون انتظار للجواب: ما هي احلقيقة؟
إن الش������كل الثان������ي ملراوغة التركيب ف������ي االقتصاد ه������و التعرف، في 
األش������كال األكثر التزاما م������ن الناحية الفكرية في االقتص������اد، على الفكرة 
 allocational efficiency املجردة للس������وق، وعلى الفعالية التخصيصي������ة
املرتكزة على السوق، مع نظام بعينه للملكية والعقد. وتلوث التعريف نفسه، 
بصورة أقل وضوحا بكثير، األش������كال البرامجية م������ن التحليل االقتصادي 
العملي التي تعتمد على التس������وية غير املبررة وش������به الطائشة بني املبادئ 

االقتصادية املجردة وبني الترتيبات املؤسساتية املخصوصة.
وف������ي احلقيقة، ال ميكن اس������تنتاج مثل ه������ذه الترتيبات م������ن املبادئ التي 
يفترض أنها تشكل أساسا لها؛ فالتأثيرات املنسوبة إليها تعتمد على الظروف 
احمللية باإلضاف������ة إلى اعتمادها على عالقته������ا بالترتيبات املطبقة األخرى. 
ومثل كل املفاهيم املؤسساتية املجردة ذات األهمية احملورية للخطاب املعاصر، 
فإن مفهوم السوق يعد مبهما من الناحيتني املؤسساتية والقانونية؛ فهو يفتقر 
إلى ترجمة مؤسس������اتية طبيعي������ة وضرورية منفردة. اكتس������بت هذه الفرضية 
النظري������ة أهمية عملية في الوقت احلالي. ليس بوس������عنا اآلن حتقيق أهدافنا 
الدميوقراطية والتجريبية مبجرد تنظيم السوق أو بتعويض أوجه عدم املساواة 
في������ه من خالل إعادة التوزيع بأثر رجعي؛ فال ميكننا حتقيق تلك األهداف إال 

بواسطة إعادة تنظيم املؤسسات التي حتدد ماهية اقتصاد السوق.
أما الشكل الثالث من مراوغة التركيب في االقتصاد فيحدث في العديد 
من تطبيقات التحليل االقتصادي للجدل املتعلق بالسياس������ات. وهي جتنب 
الوضوح بشأن العالقة بني نظاميات احلياة االقتصادية واخللفية املؤسساتية 
)٭( Pontius Pilate: ِبياَلُط������س الْبُنِْط������ي: ولد في العام 10 قبل امليالد. كان احلاكم الروماني ملقاطعة 
أيودي������ا أو »اليهودي������ة« بني العامني 26 و36، وفق الرواية الرس������مية لألناجي������ل األربعة املعتمدة من قبل 
الكنيسة، فإنه قد تولى محاكمة املسيح، وصادق على احلكم بصلبه. كان بيالطس البنطي واليا على والية 
أيوديا في عهد طيباريوس قيصر حاكم الدولة الرومانية، وكان بيالطس شخصية ذات مكانة، حيث كان 
في احلرس امللكي اخلاص بالقيصر، وقد اختير ليكون واليا على اليهودية سنة 26 م. وأمضى في منصبه 

هذا نحو عشرة أعوام، وخالل هذه الفترة جرت محاكمة املسيح تلبية لرغبة اليهود ]املترجم[.
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واأليديولوجي������ة التي تعتمد عليها ه������ذه النظاميات. وقد أدى هذا املوضوع 
بالتحدي������د إلى محاول������ة ماركس وغيره تطوير ممارس������ة للفكر االقتصادي 
تُعالج الثوابت املتعلقة بأي منط راس������خ من احلي������اة االقتصادية باعتبارها 

نواجت سياقها املؤسساتي احملدد بدال من منحها صفة كونية خاطئة.
إن طريقة اإلبه������ام equivocation هي اإلقرار من حيث املبدأ باعتماد 
العالق������ات الثابتة املفترضة - على س������بيل املثال، بني مس������تويات التوفير، 
واالس������تثمار، والتوظيف - على خلفية مؤسساتية مفصلة ومشروطة، ولكن 
أيض������ا جتاهل هذه األهلي������ة باعتبارها غير ذات صلة مبمارس������ة البرهان 
فيما يتعلق بالسياس������ة. وما يجعل من املعق������ول جتاهلها هو ضيق الصراع 
واخلالف حول اإلصالح البنيوي، في غياب احلرب أو االكتئاب. إن الفشل 
في حتدي الترتيبات الراسخة، سواء في املمارسة أو في الفكر، يكفي ألن 

مينح النظاميات املهمة مظهرا خادعا من الضرورة شبه القانونية.
وبالتال������ي فإن هذين التقليدين املتعلق������ني بالتفكير حول املجتمع - تقليد 
النظرية االجتماعية األوروبية الكالسيكية وتقليد العلوم االجتماعية اإليجابية 
- يتآمران لنزع سالح التخيل. وهما يفعالن ذلك بحرماننا من طريقة للتفكير 
حول االفتراضات املس������بقة املؤسس������اتية واأليديولوجية ألي شكل منظم من 

خ هذه االفتراضات املسبقة وكيف تُغيَّر. احلياة االجتماعية، وكيف تُرسَّ
وفي غي������اب مفهوم موثوق حول التغيير البنيوي، نحن نعتمد على معيار 
بديل ومزيف يتعلق بالواقعية السياسية: الُقرب مما هو موجود بالفعل. ومن 
ثم يؤدي هذا االعتماد على معيار الُقرب إلى معضلة تُثبط، وتكذب، وتُربك 
ممارس������ة احلجة البرامجية. وعن اقتراح يبدو قريبا مما هو موجود اليوم، 
نحن نقول إنه ممكن التحقيق لكنه تافه، وعن اقتراح يبدو بعيدا عما يحدث 
اآلن إنه مش������وق لكنه يوطوب������ي utopian. وهكذا، يصور كل اقتراح على أنه 
إما تافه وإما يوطوبي، وهي اس������تجابة تقوم أيضا، من خالل االحتكام إلى 

منظور خاطئ للواقعية، بتضليل أحد أوجه سوء فهم احلجة البرامجية.
إن االقتراح البرامجي، املطهر من اخلرافات اجلبرية، يجب أن يش������ير 
إل������ى اجتاه ما وم������ن ثم يقترح اخلطوات القادم������ة. وإذا نظرنا إلى االجتاه 
ضمن س������ياق معني، مع االنتباه إلى حركاته األولية، فسيمكننا أن - ويجب 
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أن - نكون واقعيني، نحتاج لتزويد وفرة من الطرق البديلة، واملكافئة جزئيا 
من أجل إجناز احلركة نفس������ها، في ذلك الس������ياق. وإذا استكشفنا االجتاه 
إلى مس������افة أبعد، بعيدا عن الزمان وامل������كان اآلنيني، فنحن نزود تفاصيل 
تعرضنا للخطر، وال ننجح إال في كش������ف االلتباس������ات في فهمنا للمصالح 
واملث������ل العليا التي تنور االقتراح������ات التي نطرحها. ما الفكر البرامجي إال 

متوالية، وليس مخططا blueprint، وهو موسيقى، وليس بنية معمارية.
م������ن أجل أن نتخي������ل املجتمع والتاريخ كما هما علي������ه حقا، نحتاج إلى 
طريق������ة للتفكير - مثل النظرية االجتماعية األوروبية الكالس������يكية، وعلى 
خالف العلوم االجتماعية اإليجابية املعاصرة - تتعرف على الدور احملوري 
للتوقف البنيوي في التاريخ وعلى التأثير احلاس������م للس������ياق املؤسس������اتي 
واأليديولوج������ي املفت������رض. وعل������ى أي ح������ال، فعليها أن تفع������ل ذلك بدون 
السماح لتبصراتها بأن تتلوث بالفرضيات احلتمية التي تنادي بها النظرية 

االجتماعية الكالسيكية، والتي يجب أن ترفضها جميعها بالكامل.
وبعد أن دمجنا فكرة كون اإلطار الراسخ للحياة االجتماعية حاسما في 
تأثيراته، مع فكرة كونه متزعزعا في تركيبه بقدر كونه عارضا في أصوله، 
يجب أن تس������تمر طريقة التفكير في تطوير مفه������وم لم يكن أبدا جزءا من 
النظرية االجتماعية الكالسيكية. وهذا املفهوم هو وجهة النظر القائلة بأن 
طبقات املجتمع والثقافة تختلف في املدى الذي تعرض به أنفس������ها كأشياء 
طبيعية، محصنة نس������بيا ضد التحدي والتغيير، أو - على العكس من ذلك 
- باعتباره������ا معرضة إلعادة التش������كيل ضمن ش������ؤوننا العادية. وهي بنى 
صنعية، وليس������ت أقدارا، وميكن تش������كيلها جلعل خاصيتها الشبيهة بالبنى 

الصنعية أكثر وضوحا وأكثر صالحية لالستخدام.
واليوم، وفي جميع أنحاء العالم، تؤمن الش������رائح املثقفة واملسيس������ة من 
املجتمع بأن النظام الراس������خ يفتقر إلى أي ضرورة أو س������لطة عميقة، لكن 
تغييره - على الرغم من هذا - يعد من أشباه املستحيالت، إال حتت ضغط 
األزمات. وهم على صواب تقريبا. فيجب أن يتمثل عمل أي خيال مطلع من 
التاريخ واملجتمع في إثبات وتصحيح هذه التجربة. إن بنية املجتمع والثقافة 

هي النتاج املؤقت للقتال املتقطع حول شروط وصولنا بعضنا إلى بعض. 
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ومع توقف أو احتواء الكفاح، تكتس������ب الترتيبات والفرضيات الراسخة 
ض������رورة من املرتب������ة الثانية: فهي تصب������ح قالبا لفهم املصال������ح والهويات 
اجلماعية، وتعاريف االس������تراتيجيات اجلمعية collective، وحتى تصميم 
التقني������ات. بيد أن القيود املفروضة بهذه الطريقة ال تقل حقيقية عن عدم 

املرور بجميع املراحل.
ومن املهم، على الرغم من هذا، أنها ال متر بجميع املراحل. فسرعان 
ما نكتشف أننا نس������تطيع متابعة أي تعريف بعينه ألي مصلحة جماعية 
بطرق متباين������ة، تكون بعض هذه الطرق حصري������ة اجتماعيا ومحافظة 
مؤسس������اتيا. إن ع������دم التقدير الكاف������ي للموضع احلال������ي الذي حتتله 
مجموعة ما في التقس������يم االجتماعي للعم������ل وبالتالي رؤية املجموعات 
املتجاورة في هذا التقسيم االجتماعي للعمل كمنافسني بدال من حلفاء، 
فإن ه������ذه املقاربات تفترض مس������بقا وتعزز أيض������ا الترتيبات احلالية. 
وعل������ى أي حال، فإن الطرق األخرى تك������ون تضامنية اجتماعيا وحتولية 
مؤسساتيا: فهي تقترح حتالفات تقتضي ضمنا تغيرات في فهم املصالح، 
وهي تتطلب إصالحات في التنظيم العملي للمجتمع، ومبجرد أن تبدأ، 
تُعيد هذه اإلصالحات تش������كيل احلقل terrain - الذي يفهم فيه الناس 
مصاحلهم، أما الش������عور بأن الرتبة التي تفتقر إلى الضرورة والس������لطة 
ال ميكن تغييرها، ليس بواس������طتنا على األق������ل، فهو خطأ أقل من كونه 
مبالغة؛ فس������رعان ما يُفسح املجال لالكتش������افات والفرص الناجتة عن 

املبادرات الثقافية والعملية.
لنفترض أننا نستطيع تصميم املؤسسات ونبتكر املمارسات التي متكننا 
بس������هولة أكثر من تغيير حالتنا اجلماعية، بخط������وات صغيرة لكن متكررة، 
محرض������ني التخيل عل������ى أن يقوم ببع������ض عمل األزمة. عندئذ س������تصبح 
اكتشافاتنا لفرص إعادة البناء أقرب إلى سطح احلياة االجتماعية. وعندها 
سيكون بوسعنا أن نرى بوضوح أكبر، وسنكون أكثر حرية. إن فهما للمجتمع 
والتاريخ، واملطهر من كل عيوب العقلنة، هو الشكل الذي تتخذه هذه احلركة 

في عالم األفكار.
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وإذا س������ادت العقلنة في العلوم االجتماعية اإليجابية، تس������ود األنسنة 
في الفكر املعياري السياس������ي والقانوني. ووفقا ملنظور األنس������نة، فنحن ال 
نس������تطيع تغيير املجتمع بصورة جذرية. وإذا أمكننا ذلك، فستكون احملاولة 
شديدة اخلطورة، كما تُظهر مغامرات القرن العشرين. دعونا، إذن، نستفيد 

بأفضل صورة من عالم ال ميكننا إعادة بنائه.
ومن بني طرق االستفادة منه بصورة أفضل، جند التحوالت التعويضية، التي 
تُضعف تباينات وتقلبات اقتصاد الس������وق عن طريق إع������ادة التوزيع بأثر رجعي. 
يُصبح التبرير الفلسفي ملثل هذه التحوالت أحد املخاوف الرئيسية ألنسنة الفلسفة 
السياسية. ثمة طريقة أخرى لالستفادة منه بصورة أفضل، في التجسيد املثالي 
للقانون كمس������تودع للمبادئ التي جُتسد احلق الال ش������خصي وللسياسات الذي 
تُقدم املصلحة العامة. نحن نأمل في حتس������ني تأثير القوانني - وخصوصا على 
املجموعات األكثر ضعفا واألقل نفوذا - بقراءتها حتت أفضل ضوء ممكن. يصبح 

التبرير التشريعي لهذا التجسيد املثالي مركز أنسنة النظرية القانونية. 
ف������ي كلتا احلالتني، يعمل رف������ض الطموح البناء كنقط������ة بداية حملاولة 
لتليني قسوة النظام االجتماعي غير املعاد بناؤه. وفي االثنتني، جند أن فقر 
التخيل املتعلق بالتغيير البنيوي، وبالبدائل البنيوية، ووجهة النظر اخلاطئة 
القائل������ة بأنه يتوجب علينا أن نختار بني األنس������نة والثورة - أي اس������تبدال 
أحد النظامني باآلخر - مينح الس������لطة لعملية األنسنة. وفي االثنتني، نحن 
منكن نخبة يُفترض أنها ُمحسنة من املسؤولني اإلداريني والقضائيني الذين 
يديرون مش������روع األنس������نة. وفي االثنتني، نحن نخاطر بتحويل املستفيدين 

املعنيني إلى حراس سلبيني لتلك النخبة.
 ،humanizing لنتدب������ر عن ُقرب أكثر الفلس������فة السياس������ية املؤنِس������نة
املوضحة بأفض������ل صورة في نظريات العدالة التي تخلع ملعانا ميتافيزيقيا 
عل������ى املمارس������ات البس������يطة للضريب������ة والنقل ف������ي ظ������ل الدميوقراطية 
االجتماعي������ة املعاصرة. وس������واء صيغت هذه النظريات بلغ������ة اقتصاديات 
النفعي������ة والرفاهية )٭( أو مبفردات مذهب العقد االجتماعي )٭٭(، فلديها 

وجهة النظر األساسية نفسها وتكرر احلركات املميزة نفسها.
.Utilitarianism and Welfare Economics )٭(

)٭٭( Social Contract: العقد االجتماعي، هو عقد نظري - غير مكتوب - بني أفراد مجتمع 
ما واحلاكم، يحدد حقوق كل من الفريقني وواجباته ]املترجم[.
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هناك اس������تراتيجيتان رئيس������يتان تتمثل إحداهما في توليد وضوح موجه 
حول العدالة بفعل رغباتنا أو بديهياتنا. وعن طريق تلخيص رغبات العديد من 
األفراد، وفقا لنظام محدد للقياس، أو بإظهار املبادئ الضمنية في بديهياتنا، 
نح������ن نحول التجربة إلى رؤية. وعلى أي حال، فحتى عندما ننجح في التغلب 
على كل العقبات املألوفة األخرى لهذا العمل من التجميع أو التوضيح، فنحن 
نواجه صعوبة برغم أنها األقل مناقشة إال أنها األكثر أهمية: العالقة املتناقضة 

بني احتياجاتنا وبديهياتنا وبني النظام احلالي للحياة االجتماعية.
لدينا احتياجات وبديهيات تستخف بهذا النظام. وعلى أي حال، فلدينا 
أيض������ا احتياجات وبديهيات تتج������اوز حدوده: على س������بيل املثال، خياالت 
املغام������رة والتمكني، التي تَِعُد بالهروب م������ن اإلذالل الرتيب للحياة اليومية. 
وهذا التركيب الثنائي لوعينا ليس ميزة عرضية للعقل؛ فهو يظهر مباشرة 

من النفاذيتنا بفعل السياقات احملدودة التي نقطنها.
ال تعم������ل طرق النفعية أو العقد االجتماع������ي على توليد مبادئ العدالة 
بفعل رغباتنا وبديهياتنا إال بواس������طة القي������ام أوال بتجاهل بنيتنا - بإنكار 
األشواق والتأمالت، وبالتعامل معها كما لو كانت مجرد أشباه ظالل واهية 
وتافهة حول الشيء األصلي. ومن خالل هذا التسطيح لثنائية الوعي، على 
أي حال، يقوم فالس������فة األنسنة بإلقاء أنفسهم بني يدي العالم االجتماعي 
الذي ادعوا أنهم يُصدرون أحكامهم عليه. أما مشروع األنسنة، بكل قيوده، 

فيتبع ذلك كنتيجة له.
هن������اك إجراء ثان، ومتواز، يقوم بواس������طته أنصار طريق������ة النفعية أو 
العقد االجتماعي مبحاولة العمل مس������تقلني بأنفس������هم فوق ظروفهم. وهو 
التعرف على طريقة تكديس الرغبات أو توضيح البديهيات بواس������طة آلية 
مؤسس������اتية متوافرة بالفعل، ولو أنها في شكل ناقص: وهي الدميوقراطية 
النيابية أو اقتصاد السوق. ولكونها مجسدة في هاتني املاكينتني العظيمتني 
لالختي������ار، تتغل������ب الطريقة على عجزها - عدم قدرته������ا على أن تُنتج من 
فرضياتها عن طريق التوجيه والس������لطة أكثر مما وضعت فيهما أوال. وبعد 
أن ادعت قدرتها على حل هذه الصعوبة، تكون الطريقة استنتاجات عملية 

حول طريقة توزيع املوارد االجتماعية.
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لكن م������ا الذي خولن������ا لتحديد طريق������ة مخلوع عليها صف������ات املثالية 
لتكدي������س الرغب������ات أو توضي������ح البديهيات ف������ي وجود مؤسس������ات العالم 
احلقيقي السياسية واالقتصادية هذه، والتي تشكلت وسط صراعات فئات 
ومصالح غير متس������اوية، مقابل خلفية من مجموعة من األفكار املؤسساتية 
الت������ي هي، في أي زم������ان أو مكان، غير مرنة وَعَرضية في الوقت نفس������ه؟ 
ليس������ت املشكلة في وجود العيوب احمللية التي، مبجرد أن تصحح، ستؤهل 
النماذج احلالية للدميوقراطية والس������وق لتمثيل الطريقة النزيهة لالختيار 
اجلماعي، وللتمتع بس������لطة مثل هذه الطريقة. تتمثل املشكلة في أن إعادة 
تنظيم الدميوقراطيات واألسواق متثل هي نفسها بؤرة رئيسية للصراع في 
التاريخ، وميكنها أن تتحرك في اجتاهات مختلفة جذريا، مع إحداث نتائج 

فيما يتعلق بكل من املجتمع والثقافة.
يعاني اإلجراءان املتوازيان من العيب األساس������ي نفس������ه؛ فهما يحاوالن 
الوصول إلى الس������لطة ع������ن طريق التباعد عن الس������ياق التاريخي واحلياد 
بني املصالح والرؤى التي تتعارض بداخلها. وعلى أي حال، فليس بوس������عنا 
اله������روب م������ن احلقل اجل������اذب gravitational للوض������ع احلالي عن طريق 
مناورة منهجية أو اش������تراط تصوري منذ بداية عملنا الثقافي والسياسي، 
كم������ا تفترض ط������رق النفعية والعقد االجتماع������ي. وال ميكننا أن نهرب منه 
إال بواس������طة حملة ال هوادة فيها ضمن الس������ياق، تكشف خطوط ضعفها 
وتكتش������ف فرصها املخفية للتحول. وإذا تظاهرنا بأننا نس������لم ألنفسنا من 
خالل مه������ارة الفكر ما ال ميكننا في احلقيقة أن ننجزه إال من خالل كفاح 
طويل ضد زماننا، فستكون النتيجة هي استعباد أكثر اكتماال للظروف التي 
خططنا لقهرها، وس������نترك لتسويغ ما لم نعد نتجاسر على إعادة تخيله أو 

نعلم كيف نعيد صنعه.
يجب أن تُقر احلجة املعيارية بأن ُمثلنا العليا وكذلك مصاحلنا مسمرة 
إلى صليب املؤسس������ات واملمارسات التي متثلها في املجتمع. وليس بوسعنا 
إدراك ُمثلنا العليا ومصاحلنا بصورة أكثر اكتماال من دون إعادة التفكير في 
تعبيراتها العملية وإصالحها. وحده إجحاف أنه يتوجب على النظام املتجذر 
للمؤسس������ات واملمارسات إما أن يُس������تبدل برمته أو أن يؤنَسن ببساطة هو 
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ما مينعنا من االعتراف بأننا نس������تطيع تغييره من خالل التحول التدريجي 
ال������ذي يحتمل أن يكون تراكميا وموجها. ليس لنا أن نقبل أو أن نرفض أي 
توليفة من التوقف والتدرجية gradualism؛ فذلك من خصائص الطريقة 
التي يحدث بها التاريخ. وعلى أي حال، فبوس������عنا االستيالء على خاصية 

جتربتنا التاريخية هذه، بتعديل نوعيتها وتطويعها ألغراضنا.
إن اخلاصي������ة العتبي������ة threshold attribute لثم������ة ممارس������ة للحجة 
السياس������ية والقانوني������ة التي تخدم الناس األحرار ف������ي ظل الدميوقراطية 
ه������ي أنها تق������ر بالعالقة الداخلية بني التفكير بش������أن املثل العليا واملصالح 
والتفكر بشأن ممارساتنا ومؤسساتنا. إن الصراع على تنظيم املجتمع ليس 
فكرة تلوية تقنية ُملحقة بتعريف مثلنا العليا ومصاحلنا؛ فهو جزء جوهري 
م������ن الطريقة التي نعرفها بها؛ فنحن نُش������كلها ونعيد تش������كيلها من خالل 

االستقرار على أشكالها العملية لإلدراك.
لن نتمكن من تطبيق الضغط الالزم لالستناد إلى الطرق املقبولة التي 
يتم من خاللها حتقيق مثلنا العليا ومصاحلنا في املمارس������ة العملية قبل أن 
نكتشف فيها التباس������ات املعنى واالجتاه التي أخفيت عنا طاملا بقيت سبل 

التعبير العملية عنها غير ُمعترض عليها.
إن النقاش حول التنظيم البديل القتصاد الس������وق، على س������بيل املثال، 
يُجبرنا على أن نس������أل عما يُهم أكثر حول الس������وق. هل هو توس������يع عدد 
ال������وكالء االقتصادي������ني الذين ميتلك������ون وصوال فعاال للمص������ادر والفرص 
اإلنتاجي������ة، باإلضافة إلى تنويع األنظمة القانونية التي ميكن لهم في ظلها 
أن يستخدموا تلك املصادر؟ أم هل هو مدى متتع كل من أولئك املستخدمني 
بالقوة املطلقة على املصادر املتوافرة حتت إمرته؟ عندما نش������رع في فصل 
املثل العليا واملصالح عن املؤسس������ات واملمارسات التي تزود أسسها اخلفية 

للمعنى، نصبح أكثر حرية وأكثر ارتباكا.
لن تك������ون هناك طريقة للتغلب على هذا االلتب������اس، اللهم إال من خالل 
صنع إميان سياس������ي ال أس������اس له إذا فشلت ممارس������ة احلجة املعيارية في 
تضم������ني عنصر نبوئي ورؤيوي ثان، يعتمد ه������ذا اجلانب الثاني على املفهوم 
املتعلق بإنس������انيتنا وبالفرص غير املدركة لإلنس������انية. وهذا املفهوم مستنير 
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بقراءة ل������دروس التجربة التاريخية: النبوءة املدربة بالذاكرة. وهي تكتس������ب 
مس������افتها األبعد نسبيا عن الس������ياق اآلني في مقابل الهشاشة األكبر نسبيا 
الدعاءاتها. من أجل الفوز بالسلطة والتوجه، يجب عليها أن تسعى باستمرار 
إلعادة ملس أرضية التجربة اآلنية. أما الطريقة األكثر شيوعا لقيامها بعمل 
ذلك، واملوجودة في تعاليم جميع األنبياء السياس������يني والدينيني، فتتمثل في 
مناشدة سمات التجربة احلالية، وخصوصا جتربتنا حول العالقات املباشرة 
بني األفراد، والتي ميكن أن تتصور مسبقا سبيال لتطوير املجتمع والثقافة.

تتباي������ن عالقة النوعني الرؤيوي والعادي للحك������م املعياري. وكلما ازداد 
رس������وخ ترتيب������ات املجتمع ومبادئ الثقافة، وزادت املس������افة بني أنش������طتنا 
العادية احملافظة على السياق ومبادراتنا االستثنائية احملولة للسياق، ازداد 
وضوح املقارنة بني جانبي اخلطاب التقادمي. ومع تناقص رسوخ الترتيبات 
واملبادئ، وتضيق املس������افة بني أفعالنا احملافظة على السياق وتلك احملولة 
للس������ياق، يتضاءل التباين بني سمات اجلدل املعياري. وهنا تصبح حججنا 

العادية نبوءات صغيرة، فيما تتحول نبوءاتنا إلى جتارب صغيرة.
 تترافق العقلنة في العلوم االجتماعية اإليجابية واألنسنة في اخلطاب 
السياس������ي والقانوني املعياري مع اإلفالتية في العلوم اإلنس������انية. وتتجنب 
العلوم اإلنس������انية مواجه������ة البنية العملية للمجتمع. وب������دال من ذلك، فهي 
تصف وتستكشف مغامرات في الوعي. وال حتمل هذه املغامرات أي عالقة 
ظاه������رة بإعادة صنع النظام االجتماعي. وبصورة أكثر عمومية، فإن الروح 
- أي ال������روح اإلنس������انية كما صورتها العلوم اإلنس������انية - تهرب من البنية 
اخلانق������ة للحياة اليومية. وبعد أن ته������رب، فهي تطفو لألعلى، متحررة من 
اجلس������د، وغير راغبة وغير قادرة على نفخ الروح في، وإنعاش، ذلك العالم 

اخلالي من الروح لكل من الروتني والتكرار. 
هناك موضوعان بالغي األهمية في هذه املمارس������ة للعلوم اإلنسانية، كل 
 spiritual منهما واقع في شرك اآلخر. أحد املوضوعني هو املغامرية الروحية
adventurism: أي البحث عن األش������كال املتطرفة من الوعي والتجربة التي 
تُنكر في العقل تلك القيود االجتماعية التي نفشل - في املمارسة العملية - 
في كسرها أو حتى تخفيفها. وكل خطوة - من فكرة أن النص ميكن أن يعني 
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أي ش������ئ، إلى وجهة النظر القائلة ب������أن كل حجة هي في مثل جودة نقيضها 
- تعمل كدعوة إل������ى مغامرة تومئ إلى ما وراء اجلدران. وهذه الدعوة تكرر 
ف������ي لغة كل نخبة ثقافي������ة - والتي تغني بتردد في أغاللها - حتيز أي ثقافة 

شعبية يعرض كتخيل ما يفشل املجتمع في تزويده كتجربة.
أم������ا املوضوع اآلخر فه������و الس������لبية املتصلبة: التخلي عن مؤسس������ات 
وممارسات املجتمع، والتي ترى - ضمنيا إن لم يكن بصراحة - باعتبارها 
األع������داء األلداء لل������روح املقاِومة والفائق������ة. توجد احلقيق������ة االجتماعية 
ف������ي عنصر التكرار. والتك������رار، كما هو احلال في عالق������ة الزواج باحلب 

الرومانسي، فيبدو أنه إفناء الروح.
إن موضوع املغامرية يس������تند إلى س������وء فهم لطبيعة الرغبة اإلنس������انية، 
وهو يعتنق منوذجا للش������خصية يتس������م بكونه أحادي اجلانب وفاشال لدرجة 
أنه ال يس������تحق االعتبار. وتتس������م الرغبة بكونها عالئقية relational: تسعى 
أعمق أش������واقنا للتعبير عن أنفسها في االرتباطات باألشخاص اآلخرين وفي 
أش������كال احلياة االجتماعية. ليس بوسعنا الس������يطرة على أنفسنا وتطويرها 
الله������م إال إلى احلد الذي ننجح فيه، في التجربة اليومية للحياة االجتماعية، 
في التس������وية بني تأكيد الذات وبني االرتباط باآلخرين. يضع تنظيم املجتمع 
والثقافة الش������روط التي ميكننا من خاللها أن نتمنى القيام بذلك، من خالل 

زيادة أو تقليل عتبة الصعوبة.
ليس بوس������عنا تشكيل وحتسني الش������خصية بدون تشجيع الدافع القوي 
والرؤي������ة القوية في الفرد. ويجب أن يس������عى مثل ه������ذا الدافع ومثل هذه 
الرؤية إلى أي صوت جماعي وتعبير اجتماعي. وإذا فش������ال في عمل ذلك، 
فالب������د أن يحدث أحد ش������يئني: ق������د يذبل االندفاع والرؤي������ة؛ أو أنهما قد 
ينقلبان إلى الداخل، إلى النرجس������ية وتهذيب ال������ذات، وهي نتيجة هازمة 
لذاته������ا، ألنهما غير قادرين على التعامل م������ع مقتضيات الصلة بني تأكيد 

الذات وبني االرتباط.
إن موضوع السلبية يستند على خطأ حول التركيب وخطأ حول الروح. 
وإن اخلط������أ املتعل������ق بالتركيب ه������و االعتقاد بأن العالقة بني مؤسس������اتنا 
وممارس������اتنا بعملنا املتحدي للتركيب تبق������ى ثابتة. وعلى العكس من ذلك، 
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ف������إن إحدى طرق تنظيم املجتمع والثقافة قد تختلف بش������كل حاس������م عن 
األخرى في مدى تغذيتها لقدراتنا على إعادة البناء، كما تخلق املناس������بات 
ملمارس������تها. أما اخلطأ املتعلق بالروح فه������و وجهة النظر القائلة بأن القوى 
املنتهك������ة واملتجاوزة التي تس������اعد عل������ى تعريف إنس������انيتنا ميكنها البقاء 

واالزدهار في املغترب البعيد املدى عن الروتني والتكرار.
إن استكشاف التيارات املعاكس������ة للوعي في ظرف بعينه - أي الوعود 
غير املؤكدة احلدوث ملس������تقبليات أخرى، وتتبع الكفاح بني الروح والتركيب 
في كل مج������االت احلياة االجتماعية والثقافية، وإظهار كيف يتم جتس������يد 
الرؤية في املؤسسات واملمارسات، ومن خالل كونها متجسدة، فهي تُصبح 
مقوضة ومصححة في الوقت نفس������ه، لكنه������ا متحولة في جميع احلاالت، 
كما أن كش������ف كيف نخس������ر حريتنا للتخيل وإعادة البناء، ثم اس������تعادتها، 
حتى وإن كان ذلك ضد رغبتنا، واالس������تيالء على احلكمة الغريبة من أجل 
انتقاد النظام الراسخ والتجربة احلالية بصورة أفضل، ومنح صوت ملا فقد 
صوتا أو لم يكتسب واحدا بعد، وأن نعرض في كل من أقسام جتربتنا، من 
الصغي������رة إلى الكبيرة ومن العاطفة إلى احلس������اب، ثورة الالنهائي داخلنا 
ضد ما هو متناٍه حولنا - كل هذا ميثل عمل العلوم اإلنسانية عندما تتعرف 

علينا ملا نحن عليه وما ميكن أن نصير إليه.

إعادة توجيه وعي الذات
يقترح نقد االجتاهات املضللة في العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
مقاربة بديلة للتفسير والنقد. ومتثلنا هذه املقاربة كنواجت لظروف، وسياق، 

وتركيب - كل من املؤسسات واملعتقدات - لكن ليس كامل املنتجات. 
ميكننا أن نقلب الطاوالت س������واء بش������كل َعَرضي أو منهجي. ميكننا أن 
نقلب الطاوالت بش������كل َعَرضي بأن نفعل وأن نحلم بأكثر مما ميكن للنظام 
املؤسساتي أو األيديولوجي الراسخ أن يسمح به - وبعد ذلك مراجعة النظام 
ارجتاعيا بحيث ميكنه أن يستوعب تلك األفعال واألحالم املقاِومة. وميكننا 
أن نقلب الطاوالت منهجيا بصياغة الترتيبات املؤسساتية واملفاهيمية التي 

تقلل املسافة بني ما نفعله داخل اإلطار وما نفعله حيال اإلطار.
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إن مصلحتنا في قلب الطاوالت منهجيا - مهما كان النظام راس������خا - هي 
أكثر ال مباش������رية، لكنها ال تقل قوة، عن مصلحتنا في قلب الطاوالت بش������كل 
َعَرضي. ومن بني العديد من جوانب هذه املصلحة، جند اجلانب الثقافي. ليس 
بوسعنا أن نتمنى القفز خروجا من أنفسنا وأن نرى بعيني الله، من مكان محصن 
ض������د تأثير املكان والزمان. وعلى أي حال، ميكننا أن نرتب مجتمعاتنا وأفكارنا 
بحيث نُغرى بصورة أقل ألن نخطئ في احمللي باعتباره عامليا، وأكثر قدرة على 

تسجيل ومواجهة القيد بدون أن نخطئ في التعرف عليه باعتباره الَقَدر.
أم������ا املقاربة الناجتة لكامل حقل الدراس������ات االجتماعي������ة والتاريخية، 
فيجب أن تقبل احلاجة للتقسيم الثقافي للعمل وللمجاالت املتخصصة التي 
يدعمها تقس������يم العمل هذا. وعلى أي حال، فهي غير متوافقة مع أش������كال 
التخص������ص - مثل ذلك الذي يحكم ثقافة اجلامعة اآلن - التي تس������تند إلى 
رب������ط كل مادة بحث بطريقة ُمعترف بها للدراس������ة. إن فهمنا ملا هو موجود 
أو ما س������يوجد يتطفل على تبصرنا مبا ميكن أن يأتي، أو كان من املمكن أن 
يأت������ي الحقا. ودائما ما تتجاوز فرص التغيير احل������ركات املقبولة باعتبارها 
ممكنة التحقيق ومشروعة ضمن التركيب احملدد؛ فال ميكننا أن نفهم ما هو 
راسخ إال بواسطة العالقة مبا هو ليس كذلك. إن التخيل هو كشاف اإلرادة، 
متوقع لكيف ميكننا أن نصل إلى الهناك - أو إلى الهناكات theres املختلفة 
- م������ن هن������ا. وإذا كان العمل التحولي انتهازيا، يفند م������ا تفصله العادة، فإن 
البصيرة التخيلية يجب أن تكون انتهازية بدرجة كبيرة، فتُسقط من اعتبارها 

التقسيمات املعتادة التي ميكن للمجاالت املتخصصة أن تفرضها علينا.
 إن الفلسفة التي تتحيز للعامل املقاِوم، والتائه في عالم َعَرضي، مُتدد، 
وتُعمق، وجُتذر كل هذه املمارس������ات الفكرية؛ كما أن نظرياتها تُعلمنا كيف 

ننظر إلى الوراء، من املستقبل، إلى احلاضر .

رؤية أولية للعقل
من املفهوم ضمنيا في هذه املقاربة البديلة ملشكالت الفهم االجتماعي 
والتاريخ������ي، جند مفهوم������ا للعقل وللطبيعة البش������رية. ويتخذ هذا املفهوم 
كنقطتي انطالقه التناقضني الظاهرين اللذين ينتميان إلى طبقتني شديدتي 

االختالف: واحدة تتعلق بالدماغ والعقل، واألخرى بالتاريخ وأنصاره.
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إن التناقض املتعل������ق بالدماغ والعقل هو أنه مهما كان حجم تأكيدنا على 
أنن������ا كائنات طبيعي������ة حتى النخاع وإنكارنا ألي جزء م������ن جتربتنا يقع خارج 
بنيتنا الطبيعية، فال ميكننا وصف جتربة الوعي كما ينبغي بلغة مادية، ميكننا 
الربط بني املالمح املختلفة لتجربتنا الواعية وبني احلقائق الطبيعية التي قد 
تس������اعد على توضيح كيف أصبحت ممكنة. وعلى أي حال، فنحن ال نفس������ر 
بذلك ما هو أكثر أهمية بالنسبة إلينا حول الوعي. وبشكل خاص، نحن نفشل 
في التعامل مع اخلاصية األكثر أهمية للفكر وهي قدرته على تدمير نفسه.

ميكنن������ا أن نصف هذه النقطة، بغرض التوضي������ح، ضمن فئات علومنا 
املعاصرة، برغ������م أن أهميتها تفوق تلك الفئ������ات. لنفترض أننا، باالعتماد 
عليها، منيز ثالثة من جوانب بنيتنا العقلية: جهاز حس������ي - حركي، وجهاز 
مفاهيمي - قصدي، ومقدرة على ما أطلق عليه اس������م االرتداد. واالرتداد 
ه������و القدرة، التي تتضح بأكثر الصور مباش������رة ف������ي اللغة، على االختالف 

الالنهائي على أساس عناصر متناهية.
وحت������ى في اجل������زء األكثر بدائية من هذه البنية - أي اجلهاز احلس������ي 
- احلركي - نكون تدخليني interventionists نش������طني، نقوم بتش������ييد ما 
نراه، وليس مجرد القيام بتس������جيل س������لبي النطباعات يثيرها فينا العالم 
اخلارجي. وكانت الفرضية املركزية للنقد املوجه ضد علم النفس الترابطي 
associationist القدمي الذي س������اد في القرن التاس������ع عشر، هي اإلصرار 
على أن العامل املستجيب ساعد على تشكيل وتعريف احملفز الذي استجاب 
إلي������ه. وعلى أي حال، فه������ذه العالقة اجلدلية بني العامل وس������ياق أعماله 
وانطباعاته ال ميك������ن أن تكفي لتمييز ذلك امللم������ح املتعلق بالوعي، والذي 

يعدل كل جوانب احلياة العقلية.
أم������ا العنصر الثالث - أي القدرة على إنت������اج الالنهائي من املتناهي - 
فيغير كل شيء، مش������كال جتربتنا الواعية برمتها. فهو مينحنا قدرتنا على 
استخدام وسائل محدودة لتوليد اختالفات غير محدودة في اللغة والفكر، 
والتعبير ع������ن احملتويات أو املعان������ي املختلفة عن طريق عالقات رس������مية 
متشابهة بني الرموز، ونقل احملتويات نفسها، أو املعاني عبر سلسلة مختلفة 
م������ن الرموز. وهو يؤدي إلى الس������مة األكثر بروزا م������ن جتربتنا املفاهيمية 
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- القصدي������ة: قدرتنا على أن نقوم بش������كل النهائي مبراجعة أفكارنا بجعل 
الضغط يؤثر على افتراضاتها: وهي مقدرة ال نكتسبها إال من خالل قدرتنا 
األكثر أساس������ية على توليد االختالف والتعقي������د الالنهائيني. هذه القدرة 
بدورها تنور جتربتنا احلس������ية - احلركية عن طريق السماح لنا باستمرار 

بتغيير القصص الضمنية التي بها نغرس مدركاتنا ونوجه حركاتنا.
ومن هذه احلقائق، ينتج التباس في استخدام مفهوم الوعي. بوسعنا أن 
ننس������ب الوعي إلى احليوانات األخرى، التي نتشارك مع بعضها، كما نفعل 
نحن، املالمح العريضة من التجربة احلس������ية - احلركية وحتى املفاهيمية 
- القصدية. بوسعنا حتى أن نتمنى أن منيز بوضوح أكثر اآلليات الطبيعية 
التي تعمل بها األجزاء املختلفة لكل من هذه األجهزة. وعلى أي حال، ففي 
نهاي������ة املطاف، ل������ن نكون قد زودنا خريطة ميكننا نحن البش������ر أن نتعرف 

عليها باعتبارها احلياة الواعية.
إن العنصر املفقود - أي القدرة املتكررة على التسبب في التعقيد - يعد 
متمما للوعي ومتغلغال فيه في الوقت نفس������ه. وهو، أيضا، ميتلك ش������روطا 
مسبقة طبيعية. واألكثر أهمية من بني هذه لدونة الدماغ: أي الطريقة التي 
ميكن بواسطتها لقطع الدماغ أن توسع، أو تدمج، أو أن تغير من نواح أخرى 
ما تفعله أجزاء الدماغ هذه. وميكن للدونة بدورها أن تعتمد على احلقائق 
الطبيعية البس������يطة، مثل الزيادات الضئيل������ة في حجم الدماغ والتفاعالت 

اجلديدة بني دماغ أكبر حجما وبني التطور احلسي - احلركي.
وبرغم هذا، ففي سبيل ش������رح الشروط املسبقة الطبيعية لهذه القدرة 
التكراري������ة، نحن ال نفعل ش������يئا لتوضيح محتواها: ط������رق عملها الداخلية 
وعواقبه������ا املتع������ددة اجلوانب بالنس������بة إلى جتربتنا. إن العق������ل التكراري 
متجسد في كائن حي ميتلك تاريخا طبيعيا شكل القدرات الطبيعية وأوجه 

القصور الطبيعية للفرد.
أم������ا املدى الذي ميكن أن يصل إليه العق������ل التكراري، وفي أي اجتاهات، 
بالنظر إلى القدرات وأوجه القصور هذه، فهو ليس مما ميكننا استنتاجه من 
الظروف املادية التي جعلت اخلصائص االبتكارية ملثل هذا العقل ممكنة. نحن 

ال نفهم العقل بصورة أفضل باستكشاف تلك الظروف بصورة أكثر اكتماال.
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ليست هذه نقطة ميتافيزيقية حول الصعوبة التي تواجهنا في الربط بني 
الطبيعي والعقلي، بل إنها مالحظة حول بنية محدودة متتلك قدرات النهائية. 
ومثل هذه البنية قد تكون العقل البش������ري، وقد تك������ون أيضا طريقة لتنظيم 
املجتمع تعكس، من خالل العالقات وامللكات التي تدعمها، ما يش������بهه العقل. 
إن التوازي احملتمل ب������ني تنظيم املجتمع وتنظيم العقل يؤذن بالفكرة املركزية 

ألي برنامج سياسي ملتزم بتطلعات وفرضيات التجريبية الدميوقراطية.
ليس هناك ممر مباش������ر يأخذنا من حتليل األس������اس الطبيعي لقدرتنا 
التكرارية إلى فهم لطبيعتها. إن ممارس������ة هذه الق������درة، وبالتالي معناها، 
يتشكل بصورة حاسمة بالطريقة التي ننظم بها املجتمع والثقافة. وكلما زاد 
جناحنا في تنظيم املجتمع والثقافة كسلسلة من البنى التي تدعو ملراجعتها 
اخلاص������ة، وكلما قصرت املس������افة التي نس������مح بها بالتال������ي بالتواجد بني 
أنش������طتنا احملافظة على اإلطار وتلك احملولة لإلطار، زادت شمولية قيام 
العنصر التكراري في حياة العقل بالنفاذ إلى جميع جوانب جتربتنا للوعي. 
وإلى ذلك احلد، نحن جنعل أنفسنا أقل شبها باحليوان وأكثر ربانية. نحن 
نروحن spiritualize حالتنا الطبيعية، بحيث تكون الروح مجرد اس������م آخر 
له������ذه القدرة على التجاوز: ه������ذه القدرة إن لم تكن لصن������ع الالنهائي من 

املتناهي، فهي إذن لصنع األقل تناهيا من األكثر تناهيا.
لنتدبر اآلن تناقضا ظاهرا ثانيا تبدأ به هذه املناقشة حول التعبير عن 
إنس������انيتنا في بنية عقولنا: وهو تناقض حول الطبيعة والتاريخ البشريني. 

وهناك افتراضان حقيقيان قد يبدوان متضاربني في بادئ األمر.
إن احلقيق������ة األولى ه������ي أن مالمح جتربتنا، مهم������ا كانت خصوصية 
ومراوغ������ة، تكون جاه������زة ألول من يريدها في التاريخ، على س������بيل املثال، 
كيف نستشعر الغيرة وما تعنيه لنا، أو كيف نربط، في أكثر ارتباطاتنا آنية 

واكتماال بالناس اآلخرين، بني القوة واحلب.
ليس في وسعنا فصل جتربتنا إلى جزأين: اجلزء املتغير وذلك الثابت. 
ال ميكن دع������م مظهر الثبات إال بوس������اطة احلرمان م������ن احملتوى املفصل 
الذي نفترض أنه محصن ضد التاريخ. أما الثابت فسيكون إذن اجلامد أو 

الفارغ، أي الصورة املزورة لطبيعة بشرية ثابتة وكونية.
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متثل هذه احلقيقة نتيجة حلقائق أخرى. ال ميكننا أن نصنع احلياة إال 
مقابل خلفية من ترتيب معت������اد للمجتمع والفكر؛ وبالتالي علينا أن نقاطع 
أو نحتوي نزاعنا حول شروط مثل هذا الترتيب. ليس هناك ترتيب طبيعي 
أو نهائي، برغم أن هناك طريقة للترتيب تتسم بكونها أكثر قربا إلنسانيتنا 
ألنها تُقر وتغذي امللكات التي جتعلنا بشرا بجعلنا ربانيني. ال يكفي تاريخنا 
الطبيع������ي وبنيتنا الطبيعية لوصف أو توضيح األمر األكثر أهمية بالنس������بة 
إلينا مما يتعلق بنا. وعلى وجه اخلصوص، فهما ال يلقيان س������وى قليل من 
الضي������اء على كيفية اإلجابة، في كل من مج������االت احلياة االجتماعية، عن 

السؤال التالي: ماذا علينا أن نفعل الحقا؟
أم������ا احلقيق������ة الثانية، التي تبدو في بادئ األمر ف������ي توتر مع تعرضنا 
لتأثير مرور الس������ياق والتاريخ بجمي������ع املراحل أو عبورهما جميع املراحل، 
هي أننا ال نستطيع أن نغير ما نحن عليه جماعيا إال ببطء وعلى الهامش. 
إن املعنى العملي لفكرة الطبيعة البش������رية هو ببس������اطة ما نحن عليه اآلن. 
بي������د أن ما نحن عليه اآلن ليس مادة طيعة، منفتحة على إعادة التش������كيل 

السريع أو اجلذري.
لس������نا ف������ي حاجة إل������ى أن ننس������ب مثل ه������ذه القيود عل������ى املطواعية 
malleability إلى تاريخنا الطبيعي وبنيتنا الطبيعية، وال ميكننا ذلك، ألنه 
برغم كون ه������ذه املؤثرات الطبيعية قوية وحتى عني������دة، فإنها بعيدة وغير 
مح������ددة أيضا. إن القيد األكثر إحلاحا وحتدي������دا على املطواعية ينتج من 
الطرق التي عملت فيها مجتمعاتنا وثقافاتنا على جعلنا من نحن. إن كوننا 
جاهزين ألول من يريدنا في التاريخ ال يعدنا إلعادة الهندسة السهلة، وعلى 

العكس من ذلك، فهو يوقعنا في شرك مادة مقاومة.
ليس في وس������عنا نس������يان املاض������ي؛ وال نحن، على أي ح������ال، عاجزون 
عن تخفيف املس������كة اخلانقة للقيد، واملجسدة في املمارسات واملؤسسات 

الراسخة للمجتمع، وكذلك في مبادئ الثقافة املكتسبة باملُمارسة.
 لكن في وس������عنا أن نغير العالقة بني التكرار والتجديد في جتربتنا 
اجلماعية، باس������تخدم التكراري، املتجسد في املمارسات القياسية وفي 
املاكينات، لتعزيز ما لم يس������لم نفسه حتى اآلن للتكرار. ميكننا أن جنعل 
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الرحلة من أنش������طتنا احملافظة على األطر إلى أنش������طتنا احملولة لألطر 
أكثر استمرارية. ومن خالل القيام بذلك، ميكننا أن نقلل اعتماد التغيير 

على الكارثة.
ال تتمثل نتيجة هذا اإلصالح في حتويلنا إلى مادة مرنة، منفتحة بحرية 
وبعمق على املش������اريع اجلديدة للتحول الذاتي اجلماعي، كما أنها ال تلغي 
املعنى الذي نحن في������ه، كلنا، معرضني للخطر في التاريخ. وعلى أي حال، 
فه������ي تقلل من قوة االعتماد على الطريق: املعنى الذي يتحدد فيه ما يأتي 
 .agency تاليا بوس������اطة ما حدث سابقا. وكذلك فهي تقوي قوة الواسطة
املعنى الذي يصبح فيه التاريخ الذي يش������كلنا ش������يئا نفعله بدال من ش������يء 

نعانيه. وفي كل من هاتني الطريقتني، فهي تسهم في تأليه اإلنسانية.
يتضح معنى وقيمة هذا اجلهد عند مقارنته باملش������كلة املشابهة في أي 
حي������اة فردية. وباعتبار أن كال من املجتمع والثقافة يجب أن يتخذا ش������كال 
جامدا بعينه، كذلك فالبد أن تس������تند الشخصية إلى العادة. وهذا الشكل 
املعتاد للشخص - ميوله نحو اآلخرين وكذلك نحو الفرص املأمولة وجوده 
اخلاص - هو طبعه. لقد ُعلمنا أن طبعه يُصبح َقَدره، وهو ببس������اطة هذه 
الذات اجلامدة، كما تُرى من اخلارج أو تبرز إلى اخلارج، والتي يتم التعرف 

عليها اآلن كقوة غريبة ال تقاوم.
وعل������ى أي حال، ف������إن حيوي������ة vitality الفرد تعتمد عل������ى جناحه في 
صياغة شخصية ُمقاومة لتضييق التجربة، ولصالبة االستجابة، وللتضييق 
الناجت الحتمال االستسالم لنسخة جامدة ملا تنطوي عليه الذات. وفي هذا 
الس������ياق، قال س������انتايانا )٭( عن وليام جيمس : »لقد كان طبيعيا ألقصى 
حد، إلى درجة أنه لم تكن هناك طريقة لوصف ُكنه طبيعته، أو ما سيأتي 
الحقا«. وهي مالحظة تعني مثال أعلى، مناس������با لطموحات الشخصية في 
ظ������ل الدميوقراطية. ليس املغزى هنا هو ش������ن حرب ضد العادة أو ش������ن 
املرء حربا ضد ذاته؛ بل هو صياغة أس������لوب للوجود، أو منط للذات، الذي 
نخف������ض فيه دفاعاتن������ا مبا يكفي لتقوية اس������تعدادنا للجديد، أي ارتباطنا 

باحلياة، وحبنا للعالم.
)٭( Santayana: جورج س������انتايانا )1863 - 1952(؛ ش������اعر وفيلس������وف أمريكي من أصل 

إسباني ]املترجم[.

7 (131-168).indd   152 10/31/11   12:25 PM



وعي الذات: تخيل اإلنسانية 

153

الرؤية األولية املطورة بالتباين 
هذا املفهوم للعقل والطبيعة البش������رية يبرز بالتباين مقابل رؤية أخرى. 
فبرغم أنها تدعي امتالك مؤهالت العلم، جتس������د ه������ذه الرؤية املعارضة 

أوجه اإلجحاف التي منعتنا من تطوير بديل أفضل للفلسفة الدائمة.
وه������ذا املذهب املؤثر يرى العقل ماكينة للحس������اب، منظمة إلى عناصر 
معياري������ة منفصلة. وهو يؤكد م������دى كون هذه البنية احملس������وبة واملعيارية 
فطرية. وهو يدعي أن بنية وطرق عمل العقل ميكن أن تُفهم بصورة أفضل 
كمنتج������ات لالنتقاء الطبيعي وفقا للداروينية Darwinism نفس������ها املكبرة 
واملؤهلة التي نطبقها اآلن على تفسير األجزاء األخرى من بنيتنا الطبيعية. 
ليس هذا املنظور خاطئا بالكامل، باس������تثناء أنه أحادي اجلانب للغاية؛ فهو 
يص������ف واحدا فقط من جانبي العقل؛ وبالفش������ل في فهم عالقته باجلانب 
اآلخر، فهو يخفق أيضا في أن ميثل بش������كل صحيح حتى ذلك اجلزء الذي 

يتعرف عليه.
ف������ي املقام األول، فالعقل ليس ماكينة للحس������اب، وال هو، في أكثر 
قدراته وحركاته متيزا، يش������به واحدة منها. بادئ ذي بدء، فالعقل ليس 
صيغي������ا formulaic؛ في وس������عه أن يحول أجزاء من نفس������ه إلى صيغ 
ويش������فر ه������ذه الصيغ في ماكينات، مثل احلواس������يب. لي������س األمر أن 
طرق عمله اخلاصة تقاوم االخت������زال إلى أنظمة مغلقة من البديهيات 
واالس������تدالالت التي ميكن أن تُس������تمد منها فقط، ب������ل إن كل منتجاته 
األق������وى - مبا في ذل������ك الرياضيات واملنطق - حتم������ل عالمات هذا 

االنفتاح نفسه والثبات.
 syntax ومن ناحية أخرى، ال ينتقل العقل ببساطة من تشابه علم النحو
إلى عزو املعنى. وهو يستخدم نحوا مماثال لنقل املعاني املختلفة، وهو ينقل 
املعان������ي املماثلة من خالل نحو مختلف. أما اس������تخدامه للنحو لنقل املعنى 
فهو عامل إضافي مللكته األكثر أساسية املتمثلة في فصل النحو عن املعنى. 
وبالتال������ي، فما هذه امللكة إال مظه������ر واحد من بني كثير من مظاهر قدرته 
على إنتاج قدر من التعقيد واالختالف يزيد على ما ميكن أن جتس������ده أي 

بنية محددة تعمل وفقا ملجموعة ثابتة وكاملة من القواعد.
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وفي املقام الثان������ي، فالعقل ليس معياريا في أكثر جوانبه أهمية. وال ريب 
في أنه ميتلك أجزاء منفصلة، وهذه األجزاء، التي تخضع للتحسينات وتغيرات 

الوضع الناجتة من لدونة الدماغ، تؤدي وظائف معينة. 
وعلى أي حال، فإن الطريقة التي يتم بها جتميع وتوجيه هذه العمليات 
املنفصلة ليس������ت معيارية؛ فالتجميع ليس مجرد مهمة منفصلة أخرى. وال 
ميكنن������ا أن نع������زوه إلى أي جزء متمي������ز من حياتنا العقلي������ة، كما ال ميكننا 
إدراجه حتت مجموعة مغلقة من القواعد. يؤكد فعل الدمج باستمرار قدرة 
العقل على تقدمي النتائج - املتعلقة بالفكر، والعاطفة، وحتى الفهم - التي 

ال ميكن ملثل هذه املجموعة املغلقة أن تشمله أو تسمح به.
ال يقتص������ر املغزى على أن العق������ل يؤل������ف synthesizes، لكنه يتضمن 
أيض������ا أن العقل يدمر. فهو يؤلف ويدمر في الوقت نفس������ه. وهو يكتس������ب 
ارتباطات جديدة بتقويض تلك القدمية. ال يوجد ثمة وصف معياري بحت 
للعق������ل ميكنه أن يفهم هذا االرتباط، ذا األهمية املركزية لتجربتنا الواعية، 

للتخليق مع التدمير.
وفي املقام الثالث، فإن املَلَكات األكثر متيزا للعقل ال تكون فطرية إال في 
 .innateness معنى يقلب رأسا على عقب فكرتنا التقليدية ألهمية الفطرية
نح������ن نربط بني الفطري������ة والتقييد. وعلى أي حال، ف������إن ملكتنا الفطرية 
األه������م هي بنية مصمم������ة لتجاوز وإعادة بناء كل البن������ى. وهذه البنية هي 

العقل في جوانبه األقل حوسبة واألقل معيارية، أي ما نسميه التخيل.
قد يبدو غريبا أنه قد تكون هناك بنية لكسر كل البنى، وأنها ميكن أن 
تتخذ ش������كال دقيقا ومحدودا، وأن تُبنى وفق������ا ملواصفات معينة. ومع ذلك 
فلدينا مثاالن رئيسيان على مثل هذه البنية في جتربتنا، أحدهما هو العقل 
باعتب������اره تخيال. أما اآلخ������ر فهو املجتمع، املُعادة صياغت������ه تدريجيا وفقا 
لنموذج التخيل املنظم لتقصير املسافة بني أنشطتنا احملافظة على السياق 

وتلك احملولة للسياق، وتقليل اعتماد التحول على األزمة.
إن أهمية األول من بني هذي������ن املثالني على الفكرة، تعتمد جزئيا على 
البروز الذي يحققه الثاني. وإذا كان املجتمع منظما لعزل ترتيباته اخلاصة 
عن التحدي والتغيير، وبالتالي إلعطاء نفس������ه مظهر شيء طبيعي أو َقَدر 
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غريب، فإن الس������مات التي ال ميكن حسابها والالمعيارية للعقل ستبقى ال 
أكثر من ضوء باهت حول ظالم قابلية احلوسبة computability واملعيارية 
modularity. وعل������ى أي حال، فمع اكتس������اب املجتمع مالم������ح التجريبية 
الدميوقراطية، تُصبح تلك السمات مركزية بالنسبة إلى حياة العقل. وتلتف 

قبضة امللكة العقلية الفطرية على جتربتنا بفعل البنية السياسية.
وفي املقام الرابع، فإن االنتقاء الطبيعي املنطبق على تطور الدماغ والسلوك 
يباغت������ه نظير االنتقاء الطبيعي في التاريخ: تنافس أمناط احلياة االجتماعية 
والثقافية. وتش������كل نتيجة هذا التنافس جتربتنا املتعلقة بالعقل. وهي حتدد، 
على س������بيل املثال، األهمية النس������بية للجوانب التي ميكن حسابها - املعيارية 
والتي ال ميكن حس������ابها وتلك الالمعيارية للتجربة العقلية. وهي تشكل هذه 
العالق������ة بصورة أكثر مباش������رة وقوة بكثير مما تفعل الق������وى االنتقائية التي 

تواصل التأثير في تطور الدماغ والكائن احلي الذي يتجسد فيه الدماغ.
وهذه القوى االنتقائية أقل أهمية بكثير من تلك النزاعات التنافس������ية 
ألنه������ا تعمل ببطء أكب������ر بكثير - أكثر بطئا - من أن تك������ون لها أهمية في 
البُع������د التاريخ������ي الذي فيه نعي������ش حياتنا اجلماعية، وقبل كل ش������يء في 
������يري biographical الذي فيه نعيش حيواتنا الفردية. إن الكائن  البعد السِّ
املع������رض للموت في عجلة من أمره؛ ففي س������اعة الدوام اخلاصة به، تكون 
قوى التاريخ الطبيعي - برغم كونها حاس������مة في جعله مُمكنا - أكثر بُطئا 
م������ن أن متثل أهمية في تخيل اخلط������وات املقبلة، وبالتالي أبعد من أن تهم 

في حتليل الوضع الراهن.
علمنا نق������د احلتمية الوظائفية والتطورية ف������ي الفكر االجتماعي خالل 
القرنني األخيرين أن املس������تويات املماثلة من الق������درة العملية على اإلنتاج أو 
التدمير ميكن أن تتلقى الدعم من مجموعات بديلة من املؤسسات. وال توجد 

عالقة مباشرة بني الترتيبات املؤسساتية والفوائد الوظيفية.
وقد اكتشفنا أيضا أنه ليست هناك قائمة قصيرة ومغلقة من األشكال 
البديل������ة للتنظيم االجتماعي واالقتصادي والسياس������ي معروضة في تاريخ 
العالم، ولدرجة أقل بكثير تقدم تطوري لألنظمة املؤسس������اتية غير القابلة 

للتجزئة، التي يخلف بعضها البعض بوساطة منطق عنيد من التحول.
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تتنافس الترتيبات املختلفة للمجتمع والثقافة؛ وتسلط نتائج املنافسة 
الض������وء على ما ينجح وم������ا ال ينجح. لكنه، على أي ح������ال، ضوء خافت 
ومبهم. ليس هناك س������وى ع������دد قليل من اخلي������ارات الفعالة املعروضة 
واملتنافس������ة في أي زمان كان. أما اخليارات الشديدة الرسوخ، واملتعلقة 
بالقوى العاملية الرئيس������ية، فتتمتع بفوائد قد يفتقر إليها منافسوها ذوو 

الفعالية املشابهة.
وباإلضاف������ة إلى ذلك، فإن اختبارات التفوق متعددة اجلوانب إلى درجة 
أنها ال تس������مح باالس������تنتاجات املباش������رة، فهي تتضمن النج������اح في إغواء 
القل������وب، وف������ي حتويل العقول، وكذلك في تنفيذ ما ه������و متوقع منها، وفي 

هزمية العدو.
هن������اك أحد أنواع الفائدة الوظيفية، الذي يتمتع في هذا الكفاح املظلم 
مبنزلة فريدة ويس������تحق منا اهتماما خاصا؛ فمع اضمحالل قوة االعتماد 
على املس������ار في التاريخ، ومع تزايد اختالط األش������كال املختلفة من احلياة 
والوعي معا، تزداد هذه القوة أهمية. وهي مقدرة سلبية: القدرة على العمل 
بطريق������ة ال صيغية ومزدرية ملا ميكن أن تتوقع������ه القواعد والروتينات، أي 
الق������درة التي ميكن إلهامها وتقويتها، أو تثبيطها وإضعافها، بفعل ترتيباتنا 

وممارساتنا، وكذلك من قبل طرق تفكيرنا وشعورنا.
ومن املقدرة الس������لبية، املجسدة في املؤسسات، واملمارسات، وأمناط 
الوعي، تنتج وفرة من املزايا التنافس������ية العملية. وعلى أي حال، فاملقدرة 
الس������لبية ليس������ت مجرد مصدر ملثل هذه الفوائد، بل هي مظهر مباش������ر 
لقدرتنا الربانية على جتاوز الس������ياقات الراس������خة للعمل والفكر، وعلى 
توزي������ع االخت������الف بني الوج������ود داخل إطار م������ا والوج������ود خارجه. أما 
التاري������خ، كما ميكن أن نفت������رض، فيختار لهذه الفائ������دة بقوة أكبر وقبل 
كل ش������يء بسرعة أكبر مما ميكن ألي من أشكال التنافس الطبيعي على 
النجاح التناس������لي، على مستوى النوع، أو الكائن احلي، أو النمط اجليني 
genotype، أن مي������ارس التأثير االنتقائي. ومتثل املقدرة الس������لبية قدرة 
للعقل في جوانبه األقل معيارية وقابلية للحس������اب: تواصل صناعة العقل 

من خالل السياسة.
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جانبا العقل
تخيل شخصا ما وماكينة. حاملا تعلم الشخص أن يفعل األشياء بصورة 
متك������ررة، فهو يضبط املاكين������ة لتقوم بها. وكلما تعلم ضب������ط املاكينة بهذه 
الطريقة بصورة أفضل، ازداد الوقت الذي ميكنه أن يصرفه على األنشطة 
التي ال يعرف حت������ى اآلن كيف يكررها. فيصبح هو واملاكينة متالزمني، بل 

أكثر تالزما من روبنسن كروزو وفرايدي )٭(.
هناك شيئان اثنان فقط في العالم، يستجيبان لهذا الوصف، أحدهما العقل 
البش������ري، واآلخر هو املجتمع. وهما ليس������ا متماثلني في هذا اجلانب فقط، بل 

هما مرتبطان داخليا على نحو معني، وكل منهما متضمن في بنية اآلخر.
يُظه������ر العقل مجموعتني مختلفتني من القدرات. في أحد جوانبه، يكون 
في احلقيقة معياريا وصيغيا، كما ميتلك أجزاء متخصصة. تش������تغل كل هذه 
األج������زاء وفقا ملا نفهمه على أنه صيغ، وف������ي هذه اجلوانب من طرق عمله، 
يكون لكل ش������يء بداية ومنتصف ونهاية. وليس������ت هناك مفاجآت، باستثناء 
مفاجأة اكتشاف أن جهازا قادرا على حل املشكالت عن طريق كسر القواعد 

يجب أن يحتوي برغم هذا ضمن نفسه شيئا شديد االرتباط بالقواعد.
وإذا لم يكن العقل ميتلك سوى هذه السمة األولى، فستكون جتربة الوعي 
غير ضرورية، أما ما يس������ميه علماء األعصاب املعاصرون أنشطة »الزومبي« 
zombie )٭٭(  للعقل، فس������تحتل حياتن������ا العقلية برمتها. إن قدرتنا على حل 
املشكالت في عالم زماني، مفعم باالختالف والتغيير، ستكون أكثر محدودية 

بكثير مما هي عليه في احلقيقة، وسنتوقف عن أن نكون أنفسنا.
والعقل، على أي حال، ميتلك سمة ثانية أيضا. وفي هذه احلياة الثانية، 
ه������و يُظهر قدرت������ني مميزتني: ق������درة الالنهائية التكرارية وق������درة املبادرة 
الالصيغية. وبواس������طة قدرة الالنهائية التكرارية، يصن������ع العقل توليفات 
النهائية من العناصر املتناهية. وبواس������طة ق������درة املبادرة الالصيغية، فهو 

يصنع أشياء غير متقيدة بالقواعد.
)٭( Man Friday: مان فرايدي، إحدى الش������خصيات الرئيس������ية في رواية دانيل دوفو »روبنسن 

كروزو« ]احملررة[.
)٭٭( لتش��بيه الزومبي )zombie( داللة خاصة في بحوث فلس������فة العقل؛ فهو كائن كاإلنس������ان 

متاما، ولكنه يفتقر بشكل كامل إلى احلياة العقلية ]احملرر[.
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إن قدرتي الالنهائية التكرارية واملب������ادرة الالصيغية تدعمان قدرة 
تتسم بكونها أكثر عمومية في نطاقها وكذلك أكثر شمولية في تأثيرها: 
املقدرة الس������لبية للعق������ل. إن املقدرة الس������لبية للعقل ه������ي قدرته على 
االنقالب على نفس������ه، واختبار، وإنكار، وتدمير، واإلفالت من، وحتويل 
االفتراض������ات التي َعم������ل مبوجبها والروتينات التي يعمل بواس������طتها. 
ميكننا دائما أن نفكر ونكتش������ف أكثر مما ميكننا تبريره، أو حتى فهمه 
بالكامل، وجن������د التبرير واإلجراءات املزودة للمعن������ى عند التفكير مبا 

حدث في السابق.
وفي هذه الس������مة الثانية - أي السمة التي يتم التعبير عنها في قدرته 
الس������لبية - يكون العقل ُمجمال، ومتج������اوزا، ومفاجئا؛ إذ تنتج هذه امللكات 
ع������ن القدرات املميزة للجان������ب الثاني من حياتن������ا العقلية. وهي اخلواص 
التي متيز جتربة الوعي، والتي ستبقى إلى األبد مستغلقة على الزومبيات 
التي نحن لسنا هي. وبدونها، فإن تلقائيات automatisms االستجابة التي 
نس������تهلها قبل حتى أن ندرك أننا اس������تهللناها، واملُنتج������ة وفقا للصيغ التي 

ميكن أن يحددها مراقب مستقل، تستنزف كل حياتنا العقلية.
إن الوع������ي ُمجم������ل؛ فتجربة الوعي هي جترب������ة من احلركة ضمن 
مجال مفتوح وعريض م������ن االهتمام احملتمل، وأي موضوع بعينه لهذا 
االهتم������ام ليس أكثر من حطام س������فينة يطفو ف������ي محيط من الوعي. 
وهناك أجزاء تتعلق بأنشطتنا العقلية. وعلى أي حال، فالوعي يتحرك 
بني األج������زاء كما لو أنه ليس مجرد مجموعة منها. وفي احلقيقة، هو 

ليس كذلك.
والوعي متجاوز؛ فال ميكن احتجازه ضمن إطار مغلق من االفتراضات 
املسبقة. نحن ال نفهم قطعة معينة من العالم الظاهر إال بتمثيلها كغائبة 
ومتحولة في الوقت نفس������ه وعن طريق ربط املعني ليس فقط باملعينات 
األخرى ولكن أيضا ببنية من األصناف التي هي نفس������ها ناقصة وقابلة 
للمراجعة. نحن ن������درك أكثر مما ميكننا أن نفهم، ونحن نفهم أكثر مما 
ميكننا أن نبرره مس������تقبليا. نحن نحول األحجيات والش������ذوذ إلى نبوءة: 

اإلشارة بطريقة أخرى إلى فهم بعض أجزاء احلقيقة حولنا.
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والوع������ي مفاجئ؛ فبوس������عه أن يش������تغل بطرق تلك ل������م تُصغها بصورة 
مطلقة مجموعة م������ن القواعد وبالتالي ميكنها أن تلتقطها مقدما. ونتيجة 
لذلك، فبوس������عه أن يُنتج جدة حقيقي������ة من التجربة واإلميان، وليس مجرد 
جدة زائف������ة pseudonovelty للفكرة الش������بحية لالحتمال: احلالة العقلية 

احملتملة، املنتظرة إلملاعها لكي تتحقق في عقل فردي في زمان بعينه.
إن العق������ل، إذن، ه������و توليفة من هاتني الس������متني - األول������ى تدريجية 
وتكرارية، واألخرى مس������تحوذة على قدرات الال نهائية التكرارية، واملبادرة 

الال صيغية، والقدرة السلبية، ومن ثم فهي ُمجملة، ومتجاوزة، ومفاجئة.
إن العقل متجس������د؛ وألنه مبني وفقا ملقياس وحسب حالة كائن حي متناه 
ومعرض للموت، فهو أداة حلل املش������كالت. وتتخذ أف������كاره من الفعل خلفية 
له������ا. أما ملكات اإلجمال، والتجاوز، واملفاج������أة فتُنتج معظم قدرته على حل 
املش������كالت. وإذا كان العقل بدعة صيغية، فلن يستطيع أن يتصدى للمخاطر 
والف������رص املمكنة في العالم الزمان������ي الذي ينبغي علينا أن نعمل فيه، وال مع 
الطبيع������ة غير احملدودة واملتغيرة للمصالح التي حتفز أفعالنا. وعلى أي حال، 
فإن املالمح ذاتها التي متكنه من حل مشكالت بعينها تسمح له أيضا بالتجول 
فيما وراءها، بتخيل اخلطر البعيد والفرص البعيدة في عالم بانتظار أن يُخلق، 

واكتشاف االرتباطات املخفية في حقيقة تتجاوز أفق أعمالنا الفردية.
وم������ع حتركنا مل������ا وراء النطاق الذي يظلل الفك������ر فيه الفعل، محصنني 
بأدواتنا التجريبية وتخميناتنا التفس������يرية، ل������ن تصبح أفكارنا صورا أكثر 
موثوقي������ة من احلقيقة؛ بل تصبح أقل موثوقية. فهي تصاب بعدوى املجاز. 
ولكي تصبح مفهومة بالنس������بة إلينا، يجب أن تُعاد ترجمتها في النهاية إلى 
تعبيرات ميكننا الربط بينها وبني جتربتنا املرتكزة على الفعل. وهي ليست 
منظ������ر العالم كم������ا يُرى من النجوم، بل إنها منظورنا فحس������ب، أي منظور 

الكائنات التي تتمتع بالقدرات املميزة للعقل.
يكشف جتسد العقل ش������يئا يثير قدرا هائال من االهتمام، ليس توليف 
جوانب للعقل مثل الزواج الغامض بني اإلنساني واإللهي، وهو نتيجة للتطور 
الطبيعي جلهاز معني، مصنوع من عدد قليل من العناصر املتناهية، والذي 

صيغ معظمه قبل أن نوجد، ومن ثم أعيد توحيده مبرور الزمن.
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خالل مسيرة ذلك التاريخ التطوري، كان االختالف والتجديد ينتجان في 
السابق غالبا بواسطة اإلشعاع التكيفي adaptive radiation لألنواع املختلفة. 
وبع������د ذلك، وبالتحديد في العصر الكمبري )٭(، بدأ انخفاض هائل في عدد 
أن������واع وأمناط اجلس������د احليوانية، وأصبح املصدر الرئيس������ي لالختالف هو 
قدرة اآلليات الوراثية التنظيمية التي ظهرت ضمن قمع متضيق من اختالف 
األن������واع إلنتاج االخت������الف: في بادئ األمر، على املس������توى اجلزيئي، ثم عبر 
دم������اغ يتمتع بقدر معني من اللدونة، وفي النهاية عبر نظام اجتماعي وثقافي 
قادر على مضاعفة املناس������بات واألدوات الالزمة ملراجعة ذاته. وأصبح إنتاج 

اجلديد أمرا داخليا، وقد أصبح، مبعنى ما، هو املغزى الرئيسي.
إن رحل������ة اإلنس������انية والعقل عبر ه������ذا التاريخ الطبيع������ي رمبا تركتنا 
مثقلني بَخَبث التقييد التخيلي: على س������بيل املثال، تقييد اإليثار بالتبادلية 
reciprocity واحلب، األكبر من اإليثار، بالنرجسية. وهكذا، ظهرت األديان 
الكبرى في التاريخ والتي، مثل املس������يحية، عرضت إيثارا يتجاوز التبادلية 
وحبا غير ملوث بالنرجس������ية، وقد دخل������ت في صراع لم ينتِه حتى اآلن مع 

عاداتنا وميولنا.
ليس بوس������عنا أن نصف بالكامل العالق������ة بني جانبي العقل بالنظر إلى 
العقل وحده؛ فالعالقة بينهما تعتمد على ش������يء آخر، وذلك الشيء اآلخر 

مسؤول عن الوصف ذي الوجهني لإلنسان واآللة: املجتمع وثقافته. 
تُظهر حياتنا االجتماعية والثقافية الثنائية نفسها التي تتسم بأهميتها 
احملوري������ة للعقل: التكرار ضمن إطار من الترتيب������ات والفرضيات التي قد 
تك������ون عادة غير معت������رض عليها وحتى غير مرئي������ة؛ وبعد ذلك، في بعض 

األحيان، فعال عمليا أو تخيليا لتغيير ذلك اإلطار.
قد يكون املجتمع والثقافة منظمني لعزل نفسيهما عن التحدي والتحول، 
بتطويل املسافة بني احلركات العادية للمحافظة على السياق وتلك االستثنائية 
املغيرة للس������ياق، وإحكام اعتماد التغيير على األزمة. وفي مثل هذه احلالة، 
سيستمر اجلانب الثاني من العقل في الوجود، وسيكون متضمنا في جتربة 
)٭( Cambrian period: العص������ر الكمبري )قبل 534 - 490 مليون س������نة(؛ أول عصور الدهر 
الق������دمي ، والذي ظهرت فيه احليوانات الكبيرة كلها، باس������تثناء الفقاريات، كما ظهرت فيه بعض 

النباتات أيضا ]املترجم[.
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الوعي، وفي ممارسة التفكير، وفي استخدام اللغة. وعلى أي حال، فقدراته 
املتعلقة بالالنهائية التكرارية، واملبادرة الالصيغية، والقدرة السلبية لن تكون 

في طليعة حياتنا العقلية، بل ستبقى في اخللفية.
لنفترض، على أي حال، أن املجتمع والثقافة مرتبان لفتح نفسيهما على 
التحدي والتغيير، بتقليص املس������افة بني نَسخ ومراجعة السياق املؤسساتي 
واأليديولوجي، وتقليل اعتماد التحول على الكارثة. حينئذ لن تكون قدرات 
اجلانب الثاني ضمنية أو تبدو ش������اذة وهامشية؛ فتأتي إلى صدر مخاوفنا 
الواعية ومفهومنا للذات؛ ولكانت العالقة بني جانبي العقل ستتغير بفضل 

التغير في خصائص املجتمع والثقافة.
وبالتال������ي، فإن العقل يظل مش������روعا غير ُمنجز: غير ُمنجز ليس فقط 
باعتب������اره املنت������ج املتداعي للتاريخ الطبيعي الذي ه������و عليه، بل غير ُمنجز 
أيض������ا ألنه ال يوجد مقياس ميكن بوس������اطته قي������اس العالقة بني أجزائه، 

والذي ال يعتمد على ما نفعل بأنفسنا في التاريخ.

من مفهوم العقل إلى تعيني االجتاه 
إن هذا املفهوم ح������ول العقل، عندما يُرى مقابل خلفية من رؤية احلالة 
اإلنسانية التي استكشفناها في األجزاء السابقة من هذا الكتاب، يساعدنا 
على فهم أي نزاع بني طائفتني من وجهات النظر املتعلقة بالطبيعة البشرية 

اللتني حتاربتا، وال تزاالن في حالة حرب، على مدار التاريخ.
وعند القيام بذلك، فهي تأتي بنا إلى عتبة األسئلة: ماذا نفعل بحياتنا، 

وكيف ننظم مجتمعاتنا؟
قامت طائفة منفردة من األفكار املتعلقة بالطبيعة البش������رية مبمارس������ة 
تأثير النظير له في تاريخ الفكر. وهي تش������كل جزءا مما وصفته في فقرة 
س������ابقة على أنه الفلس������فة الدائمة، وهي اخلامتة احلاسمة لتلك الفلسفة 
- أي مغزاه������ا الكامل. وفي إحدى الصي������غ أو األخرى، فقد ظلت املذهب 
الس������ائد لإلمبراطوريات الزراعية - البيروقراطي������ة التي كانت، جنبا إلى 
جن������ب مع األديان العاملية، مبنزلة األنصار الرئيس������يني للتاريخ قبل القرون 

القليلة املاضية من الثورة العاملية.
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ووفق������ا لهذه األف������كار، يعمل وض������وح جتربة اإلحس������اس على حجب 
الطبيعة احلقيقية للواقع بدال من كش������فها. ويتسم العالم الظاهر للتغيير 
والتمييز بكونه وهميا، ويؤدي استس������المنا ألوهامه إلى استعبادنا وجعلنا 
نعان������ي، مما يحرض مترد الرغبة ضد التوهم ويس������جننا في عالم حزين 

من الشرود واخليالء.
أم������ا املرغوب فه������و حتقيق التحرر م������ن التوهم، والالمب������االة باملعاناة، 
واإلحس������ان من َعٍل، لكل من يعاني حولن������ا. ولتحقيق هذه الغاية، علينا أن 
نوط������د الترتيب الصحيح ضمن الذات وضمن املجتمع. وهذان الترتيبان - 

املتعلقان بالنفس وباملجتمع - سيدعم كل منهما اآلخر.
ضمن الذات، يجب أن تُخضع الش������هوات احلسية للعواطف املرتكزة 
عل������ى الفعل، وأن تُخضع هذه بدورها لفه������م احلقيقة العميقة والكونية، 
فيم������ا وراء التغي������ر واالختالف. وضم������ن املجتمع، يج������ب أن يُخضع من 
يعمل������ون ألولئك الذين يحاربون ومن يحاربون إلى أولئك الذين يحكمون، 

ويفكرون، ويصلون.
إن العالمة االجتماعية للنجاح في هذا املسعى لترتيب العالم ستكون 
نظاما تراتبيا في املجتمع، والذي يقترن بالس������لطة بصورة مباشرة، أما 
العالم������ة األخالقية للنجاح فس������تكون التحكم ف������ي الالمباالة والصفاء 
الذي س������نضع من خالله حدا للقلق واإلحب������اط املالزمني لتعاطينا مع 
العالم الوهمي للتغيير واالختالف، وس������يكون م������ن حققوا هذا التحرر 
م������ن الصفاء محس������نني على من يبقون ُمحتبس������ني في ش������راك العالم 
الظاهراتي. ولكونه نفسه متحررا من اخلطر، ألنه يُعطى، من بُعد، من 
قبل األحرار إلى غير األحرار، س������يعبر هذا اإلحس������ان عن - ويدعم - 
س������عادة املنيع - املنيع على معاناة التبعية واإلحباط ألنه منيع على وهم 

الزمن واالختالف. 
سيتمثل مبدؤه األساس������ي في تزاوج التعاطف بالبصيرة: التعاطف مع 
معاناة اآلخرين الذين لم يتحرروا ويتمتعوا بالصفاء بعد، والتبصر باحلالة 
العامة للوقوع في ش������رك العالم املتالش������ي للتغير واالختالف. أما رسالته 

للجميع فستكون: ابتعدوا عن املشاكل.
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متثل������ت املبادئ الفلس������فية األساس������ية لهذا املش������روع ف������ي منظومة 
ميتافيزيقية م������ن األمناط البدئية اخلفية للحقيقة، واألكثر حقيقية من 
العالم الظاهراتي للتحول والزم������ن. ووفقا لهذه املنظومة امليتافيزيقية، 
هناك أنواع طبيعية س������رمدية - أو حتى حقيقة وحيدة من الوجود غير 
املتمايز - تس������تبطن الظواهر. إن صعود االس������تقصاء هو من وحي هذه 
النماذج البدئية. وعن طريق إبطال آنية وفتنة جتربة اإلحس������اس، نحن 
نس������تعد ألن نلقي على أنفس������نا التعويذة التي ستسمح بكل من الصفاء 
واإلحس������ان. وعند احلد الفاصل، نحن نتش������ارك جتربة إله ال شخصي 

في عالم سرمدي.
طوال القرنني املاضيني، اكتسبت طائفة معارضة من املعتقدات حول 
اإلنس������انية واملجتمع تأثيرا منقطع النظير في جميع أنحاء العالم. وهي 
تتقب������ل حقيقة العالم الظاهراتي للزمن واالختالف، وتتعامل مع التاريخ 
باعتباره حقيقيا، وال يتكرر، وحاسما، أي املسرح الذي يجب فيه حتقيق 
أو تعطيل آمالنا اإلنسانية. وهي تتصارع مع مقتضيات انحراف التوازن 
بني الزمن التاريخي ال������ذي تُثمر فيه هذه اآلمال أو حُتبط، وبني الزمن 

الِسيري الذي يتعني علينا أن نعيش فيه حياتنا.
وه������ي تنكر اجلهد املبذول للعثور على الس������عادة ف������ي الصفاء وعلى 
الصفاء في املنعة، كما توصي بالبحث عن املشاكل: فالفرد يشكل نفسه، 
ويصب������ح أكبر وأكثر حرية، عن طريق الكفاح ضد قيود زمانه ومجتمعه. 
ولتحقيق هذه الغاية، على أي حال، عليه خلع درعه، وقبول أي تعرضية 

مضاعفة كسعر للتحول وحتويل الذات.
ليس هناك نظام تراتبي موثوق س������واء في الذات أو املجتمع. يتكون 
التق������دم م������ن تدمير مث������ل هذا النظ������ام، ومن حتس������ني وتهذيب قدرات 
األش������خاص العاديني. وهذا التدمير خطر ومؤلم، لكن ليس هناك بديل 
ل������ه يتوافق مع صعودنا إلى قدر أكبر من الس������لطة، والبصيرة، والتحكم 

في الذات.
وأهم وقائع هذا الصعود هي تلك التي تس������مح لنا بتهدئة الصراع بني 
أحوال تفردنا: االنخراط في عالم معني من دون أن نسلم إليه قدراتنا على 
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املقاوم������ة والتفوق؛ واالرتباط باألش������خاص اآلخرين، وخصوصا من خالل 
االبتكار - التعاون الودي ومن خالل احلب الشخصي، بحيث إننا باالرتباط 

بهم ال نتوقف عن أن نكون وأن نصبح أنفسنا.
إن الش������كل األسمى للتعاطي من دون استس������الم هو العيش للمستقبل 
والكف������اح حول اجتاه������ه كطريقة معينة للحياة ف������ي اللحظة احلالية ككائن 
غير متش������كل بصورة كاملة ونهائية بالترتيبات واملعتقدات الراس������خة. أما 
الشكل األسمى لالتصال من دون قمع الذات فهو احلب بني األنداد، الذي 
مُينح ليس كإحسان من بُعد ومن عٍل ولكن كتخيل وقبول بني أنداد ميكنهم 

رفض، وخيانة، ومن ثم إحلاق األذى بعضهم ببعض.
إن اإلنسانية، بصورة منفردة وكذلك بشكل جماعي، في الشخص وكذلك 
في النوع، متتلك في داخلها التناهيات. نحن نطلب الالنهائي من املتناهي: 
وهو تطمني بأن كل شيء على ما يرام من شخص آخر، حتى أن نطلب العالم 
من سيجارة. وعلى س������بيل املثال، فإن جتاربنا املتعلقة باإلدمان والوساوس 
متثل مغامرات ف������ي التجاوز الزائف: االرتباط املتنافر واالعتباطي ظاهريا 
من االشتياق الالنهائي إلى وجود أشياء متناهية للغاية. أما جتاربنا املتعلقة 
بالضجر والقلق فتشهد على متلملنا في أغاللنا، إلى حد ثقل مقدراتنا غير 

املستخدمة وقدراتنا اخلفية. وميثل جشعنا وصمة عار لالتناهينا.
س������تعني احلرية، وحتى التأليه، أن تضخم في جتربتنا فرصة التعاطي 
م������ن دون استس������الم، والتواصل م������ن دون أن نكف عن أن نك������ون أو نُصبح 
أنفس������نا. يتطلب تقدم ذلك املشروع أن نعيد تشكيل املجتمع والثقافة؛ فال 
يكفي استبدال بعض املؤسسات واملمارسات بأخرى. علينا أن نغير عالقة 
ه������ذه البن������ى االجتماعية والثقافي������ة بحريتنا املتحدية للبن������ى، بخلق البنى 
التي تضاعف فرص ووس������ائل مراجعتها، وبهذه الطريقة حترمها مظهرها 
الكاذب للطبيعية. ويتعني علينا اليوم أن نعيد اختراع األش������كال املؤسساتية 
والفرضيات األيديولوجية للتعددية االجتماعية واالقتصادية والسياس������ية 
- للدميوقراطيات، واقتصاديات الس������وق، واملجتمع املدني احُلر. علينا أن 
جنعل التكرار ف������ي املجتمع وفي الثقافة وكذلك في احلياة الداخلية للعقل 

تابعا خللق اجلديد. 

7 (131-168).indd   164 10/31/11   12:25 PM



وعي الذات: تخيل اإلنسانية 

165

وإذا جنحن������ا في ذلك، فس������نكون قادرين بص������ورة أفضل على أن نوجد 
داخ������ل عالم اجتماعي وثقافي معني، وأن نكون خارجه في الوقت نفس������ه. 
وس������نطور بسرعة أكبر القدرات، واألدوات، وحتى البصائر التي ميكننا من 
خاللها تعجيل النمو االقتص������ادي واالبتكار التقني، وتخفيف أعباء الفقر، 
والكد ، والعجز الذي يستمر في اإللقاء بثقله على كاهل احلياة اإلنسانية. 
وس������نصهر، حتت حرارة الضغط والتح������دي املتك������رر، كل األنظمة الثابتة 
للتقس������يم والتراتبية االجتماعية، ومننعها من أن تعمل كشبكة ال مفر منها 

يجب أن تتطور بداخلها عالقاتنا العملية والعاطفية بعضنا مع بعض.
هناك س������بب وجيه وعميق لهذه اآلمال. ليس صحيحا أن هناك عالقة 
ثابتة بني الترتيبات املؤسس������اتية أو الفرضي������ات الثقافية وبني قدرتنا على 
مقاومتها وحتويلها. تتفاوت مثل هذه الترتيبات والفرضيات في النوعية - 
في نوعية عالقتها بنا، وبقدرتنا على معارضتها وإعادة تشكيلها - وكذلك 
في محتواها املتميز. وليس صحيحا، كما اعتقد التحرريون واالشتراكيون 
في القرنني التاس������ع عش������ر والعشرين، وجود توافق مس������بق بني مصلحتنا 
العملية في التق������دم االقتصادي ومصلحتنا األخالقية في حترير، ومتكني، 

وتنوير الفرد.
وعل������ى أي ح������ال، فليس هناك أيضا صراع مأس������اوي ال يُقهر بني هذه 
املصالح كما كان ما بعد الليبراليني اجلبريني fatalistic postliberals وما 
بعد االشتراكيني postsocialists ينزعون إلى االعتقاد بذلك. هناك منطقة 
من التقاطع احملتمل بني املتطلبات املؤسس������اتية للتقدم العملي واملتطلبات 
املؤسس������اتية جلعل الناس أعظم وأكثر حرية. وبرغم أن هاتني املجموعتني 
من املتطلبات ال تتقاطعان تلقائيا، فإن في وس������عنا أن جنعلهما تتقاطعان. 

وفي تلك املنطقة من التقاطع احملتمل، يتعني علينا أن نتقدم.
إن سبب االعتقاد بوجود مثل منطقة التداخل احملتمل هذه هو اجنذاب 
كل م������ن مجموعتي املصالح إلى التعبي������رات االجتماعية للجانب الثاني من 
العقل: قدراته املتمثلة في املبادرة الالصيغية، والالنهاية التكرارية، واملقدرة 
الس������لبية. وكلما ازدادت حريتنا في أن نعيد تعريف املهام العملية في أثناء 
تنفيذه������ا، وفي تطوير نظام للتعاون يتس������م بكون������ه مضيافا ألقصى درجة 
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ممكن������ة لإلبداع الدائم، وفي تخفيف حدة املقارنة بني النظام والفوضى أو 
التصمي������م واالرجتال، كانت فرصتنا أفضل في تنش������يط النمو االقتصادي 
واالبتكار التقني. نحن نحل عالقاتنا بعضنا ببعض من املخطوطات الراسخة 

للمجتمع والثقافة، ونحولها إلى متثيل جماعي لالستقصاء التجريبي.
وبالطريقة نفس������ها، فنح������ن نق������وض التراتبية والتقس������يم املتحصنني 
واملطبع������ني في املجتمع من خالل حركة مزدوج������ة. فمن ناحية، نحن ننكر 
املناع������ة من الضغط على الترتيب������ات واملبادئ التي تعتم������د عليها كل هذه 
التراتبيات واالنقسامات ضمن اإلنسانية. ومن الناحية األخرى، نحن نطور 
ق������درات الفرد - االقتصادية والسياس������ية و العقلي������ة؛ ومبعنى آخر، فنحن 

نضفي تعبيرا عمليا على هدف جعل الشخص ربانيا أكثر.
وبالتالي، فإن األس������اس العميق لألمل في أن ميكننا أن نتقدم في منطقة 
التقاطع بني شروط التقدم املادي ومتطلبات االنعتاق الفردي هو الدور الذي 
يج������ب أن مُيارس في تعزيز كل من هات������ني الطائفتني من املصالح عن طريق 
التعبيرات االجتماعية عن السمة الثانية للعقل. وعند تنظيم املجتمع والثقافة 
لوضع َملَكات اإلجمال، والتجاوز، واملفاجأة اخلاصة بالعقل في قلب التجربة 
االجتماعي������ة، نحن نُنت������ج تقارب املصال������ح األخالقية واملادي������ة الذي اعتقد 

التحرريون واالشتراكيون الكالسيكيون على نحو خاطئ أنه أمر مقدور.
إن األشكال املؤسساتية واملفاهيم األيديولوجية للدميوقراطية، واقتصاد 
الس������وق، واملجتمع املدني احلر - الصاعدة حاليا في العالم والراسخة في 
البل������دان األكثر ثراء - متثل مجموعة فرعي������ة من مجموعة أكبر بكثير من 
اخلط������وات املقبلة املمكنة التحقيق، والتي س������نحتاج إلى اتخاذها من أجل 
خدم������ة هذه املصالح وحتقيق هذه املثل العليا. إن العوملة نفس������ها ليس������ت 
موجودة على أساس القبول أو الرفض؛ فنحن لسنا مضطرين إلى أن نختار 
بني امتالك مزيد منها في ش������كله احلالي وقدر أقل منها في ذلك الش������كل 

نفسه؛ بل في وسعنا أن نأخذ مزيدا منها وفقا لشروط مختلفة.
كما أننا لس������نا مجبرين على االختي������ار بني البديل الثوري الكلي للنظام 
الراس������خ وأنس������نته، من خالل إعادة التوزيع التعويضية بالضريبة والنقل، 
أو م������ن خالل إضفاء املثالية على القانون باعتباره مس������تودعا ملبادئ احلق 
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والسياس������ات احلساسة للمصلحة العامة. وفي احلقيقة، فإن فكرة التغيير 
الثوري الكلي ليس������ت أكثر من وهم، فهي تزود عذرا لنقيضها، أي مشروع 
األنسنة املستسلمة resigned humanization. وفي وسعنا، بل يتعني علينا، 
أن منزج فئتي اإلصالح والثورة، مفضلني التغيير الذي، برغم كونه تدريجيا 

بالضرورة، قد يصبح ثوريا في سياق تأثيره التراكمي.
نعم، لكننا مازلنا نعتمد على األزمة باعتبارها قابلة midwife للتغيير، 
والي������زال علينا أن نتعلم كيف نرتب األش������ياء بحيث ميكننا أن نعتمد عليها 

بصورة أقل.
نعم، لكن األشكال املعينة للتقدم تبقى دائما غامضة ومثيرة للجدل. 
وليس في وسعنا أن نوافق حتى على ما إن كان من الضروري أن توجد 
بصورة رئيسية على املستويات دون الوطنية subnational، أو الوطنية، 
أو ف������وق الوطنية supranational، وما إن كانت األفكار التي تنش������طها 
يجب أن تظهر كهرطقات محلية - مقترحات تتعلق، على س������بيل املثال، 
بطري������ق وطني - أو كبدع ُمجملة - أي كمذاه������ب، كما كانت الليبرالية 
واالش������تراكية في أيام عزها، والتي حتمل رسالة ما إلى كل اإلنسانية، 
وكيف يتعني علينا أن نفهم ونزاول العالقة بني تغير املؤسس������ات وتغير 
الوعي. وألن أش������كال التغيير غامضة وجدالية، فستستمر في التسبب 
ف������ي النزاعات وحتى احلروب. وس������تكون خطيرة. نع������م، لكن كل هذا 
سيحدث، أو سيفشل في احلدوث، في الزمن التاريخي الطويل، وليس 
في الزمن الِس������يري القصير. ومبا أنه ليس في وسعنا االنتظار، فعلينا 
أن جن������د حال ألنفس������نا اآلن: طريقة للتكهن في احلي������اة كما ميكننا أن 
نعيشها اآلن، والتي فش������ل نوعنا اإلنساني في حتقيقها بشكل جماعي 

حتى اآلن.
أنا أس������أل نفس������ي في هذا الكتاب: بناء على أي فرضيات حول العالم 
والعقل، والنفس واملجتمع، تس������تمر هذه املعتقدات - وهي مجرد ترجمات 
وتطورات لعقيدة سيطرت بالفعل على العالم وأضرمت فيه النار - في أن 
تكون ذات مغزى؟ وضمن أي توليفة أكبر من األفكار ميكننا أن نرس������خها، 

ونطورها، ونصححها؟
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إن األف������كار الت������ي اعتمد عليها هذا املذه������ب ذات مرة، مثل القصص 
التطوري������ة العظيمة للتقدم االجتماعي التي ورثناها عن القرنني التاس������ع 
عش������ر والعش������رين، ضللتنا، بصورة كارثي������ة أحيان������ا، ألن تبريرها لألمل 
والتغيي������ر ملوث باس������تغاثات إل������ى الضرورة الكاذبة. لق������د عجزت عن أن 
تفعل للمشاريع احلديثة للتحول االجتماعي واألخالقي ما عملته الفلسفة 
الدائم������ة للمحاولة القدمية لتحقيق الصفاء عبر املنعة وترس������يخ منظومة 
تراتبي������ة في الذات وف������ي املجتمع. ويتمثل طموح ه������ذا الكتاب في إظهار 
أننا نس������تطيع أن جند مغزى في هذه املش������اريع التحولية، وهو معنى أكبر 
ينير حالتنا في أثناء احلياة الفردية، وكذلك في تاريخ اجلنس البش������ري. 
إن الوصول إلى هذا الفهم األكبر لها سيس������اعدنا على أن نُنقذها، ونعيد 

تفسيرها، ومن ثم نعيد توجيهها.
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املفهوم والتوجه
ط������ورت األج������زاء الس������ابقة من هذا 
الكت������اب مفهوما لإلنس������انية وملكانها في 
العال������م. يرق���������ى ه��ذا املفه������وم العتباره 
بدي������ا للفلس������فة الدائم������ة، وميثل هذا 
البديل تفس������يرا للبرنامج اخلفي أو غير 

املتحقق للفلسفة.
أما األجزاء التالية من الكتاب فتلخص 
سلس������لة م������ن املش������اري��ع التحولي���ة - في 
السياس������ة، والدين، والفك������ر التأمل���ي - 
الت������ي يلهمها ذلك املفهوم. وهي ال تعرض 
ُمخططا بل اجتاها وسلسلة من اخلطوات 
التالية. وتدعو مقترحاتها البرامجية إلى 
من������ح الس������لطة والطاقة للمفه������وم الذي 
يلهمه������ا؛ وبالتال������ي فه������ي تق������دم مطالبة 

8

م���اذا عس���انا أن نفع���ل 
بعد ذلك؟

»يتوقف التكرار في املوسيقى 
عن أن يكون سجنا؛ فيصبح، 
كما يج������ب أن يكون عليه في 

جتربتنا، شرط اجلديد«
املؤلف
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محورية مثيرة للنزاع: وهي أن البديل للفلسفة الدائمة، عند فهمها بشكل 
صحيح، ال يتركنا على غير هدى. وهو ال يسلمنا ألي اجتاه قد نستجمعه 
م������ن ظروفنا ومصاحلنا احمللية كما كانت موجودة قبل أن نباش������ر عملنا 
الفكري. يدعون������ا البديل إلعادة بناء املجتمع، والوعي، والفلس������فة ذاتها 
بطريق������ة معينة. أما األفكار التي تصف ه������ذا التوجه فقد تبدو في بادئ 
األمر غير محددة وحتى محيرة. وعلى الرغم من هذا فهي تستبعد الكثير 
وجُتبرنا على الفعل. وهي تدعو إلى ثورة معينة، ثورة عاملية - هي روحية 

باإلضافة إلى كونها سياسية.
يستكشف هذا الفصل نقطة التحول بني املفهوم والتوجه. إن الرغبة 
في االعتراف بوجود مثل نقطة التحول هذه ال تشير ضمنا إلى أي ممر 
غام������ض من »يكون is« إلى »يجب ought«، وبدال من الدخول في النزاع 
امليتافيزيقي حول »يكون« و»يجب«، واالدعاء بأننا نس������تطيع االنتقال من 

أحدهما إلى اآلخر، فهو يتجنب هذا اجلدال شبه الفلسفي.
تق������وم نقطة التحول بني املفهوم والتوجه بتفعيل النش������اط الس������وي 
والطبيعي للعقل فيما يتعلق بحل املشكات، عندما يُجعل ذلك النشاط 
عام������ا وناقدا لذات������ه في الوقت نفس������ه. وبدال م������ن أن يوجه إلى حل 
مش������كات معينة في مجاالت بعينها، قد تتخذ هذه القوة كموضوع لها 
كامل حالتنا في العالم. وال ميكنها عمل ذلك من دون حترير املثبطات 
املفروضة بفعل الطرق اخلاصة مبجاالت معينة، وبالفرضيات املتعلقة 

بتقاليد بعينها.
وعلى أي حال، فهذا الدفع إلى ما وراء السياقات والعامات اإلرشادية 
احملدودة ليس مغاالة فلس������فية تُع������ارض تقييدات الفكر، بل هو تعبير ال 
يق������اوم عن اجلانب الثاني - املفاجئ واملتجاوز - للعقل، وبالتالي، وبقدر 
أي ش������يء آخر نح������ن نعمله، عن بنيتنا الطبيعي������ة. إن اتصاله باحلقائق 
البنيوية إلنس������انيتنا ال يبعده متاما عن اخلطر. وعلى العكس من ذلك، 
فهو مفعم بأخطار الوهم والتضليل. واألفضل، على أي حال، أن نصارع 
هذه املخاطر من أن نُس������تعبد باملخاوف، والوالءات، والعقائد التي - في 

غياب مثل هذا الصراع - ستحكم حياتنا.
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المباالة الطبيعة 
إن امللمح األول حلالتنا، والذي يجب أن يصدمنا نحاول تقرير كيف نوجه 
أنفس������نا في العالم الذي جند فيه أنفسنا، هو المباالة الطبيعة مبخاوفنا. 
بيد أن هذه الغرابة التي ال ميكن جتاوزها مازمة للتباين الهائل واملستحيل 
بني حياتنا اإلنس������انية وسياقها الطبيعي. نحن نحتل زاوية صغيرة جدا من 
الكون، الذي ظهرنا فيه قبل حلظة فقط. وليس بإمكاننا النظر إلى بدايات 
ونهايات الزمن. أما حيواتنا املنفردة، عند النظر إليها بأثر رجعي، حتى من 

داخل حقيقة جتربتنا اخلاصة، فتنقضي بصورة مفاجئة ومباغتة.
إن غراب������ة العال������م - اندفاع������ه في جتاوزن������ا، وقهره لنا، وس������حقه لنا 
باستعراضه لضخامته مقابل ضآلتنا، واستغاقه عند آفاق الزمن - تفرض 
نفسها علينا بطريقة مباشرة ومنيعة في الوقت نفسه. وهي تفعل ذلك من 
خ������ال نهائية finality املوت. تبدو حالتن������ا كمخلوقات معرضة للموت في 
ص������راع يتعذر حله مع اخلصب الانهائي للش������خصية؛ ففي نهاية املطاف، 
فإن قوة النفس دائما ما تتحدى القيد وتتجاوز الس������ياق، كونها قوة مؤكدة 

في املشروع الفلسفي الذي نحن مكتنفون فيه اآلن.
قد نُغوى بالنظر إلى الكون باعتباره ال مواتيا favorable وال غير موات 
ملساعينا. ومثل وجهة النظر هذه تخدم امليتافيزيقيا املضادة للميتافيزيقيا 
التي تتاءم مع املزاج االنكماش������ي ثقافيا لعصرنا. وعلى أي حال، فستكون 
خاطئة وتُظهر نفس اجلنب الذي حترر منه قليل فقط من الفاسفة - مثل 

شوبنهاور العظيم.
في اجلانب األكثر أهمية، فإن الكون غير موات ملس������اعينا. فا تناسبه 
معنا، واستس������امه إلى قوة - هي الزمن - تس������حق في النهاية املش������اريع 
واالرتباط������ات التي نعرف من خالها إنس������انيتنا، وتخلق مس������افة، وجفاء، 
ورعبا ال ميكننا أن نتغلب عليه مطلقا. أما ردها على جتربتنا من اخلصب 

الانهائي فهو أن تقضي مبوتنا.
وم������ع ذلك، فهذا الص������راع بني القيود اجلام������دة املفروضة على حياتنا 
والعم������ق الذي ال ينفد لتجربتنا، والذي تؤك������ده قدراتنا على كل من التمرد 
والتف������وق، واحملفور في اجلانب الثاني من العق������ل، يكون فظيعا فقط ألنه 
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يلقي بظاله على ش������يء رائع. وهذه األعجوبة هي بهجة أن تكون حيا في 
اللحظة، اآلن مباش������رة - أن نكون بدال من أن »ال نكون« وأن جند أنفس������نا 
مغمورين في العجائب من كل اجلهات. وهي بهجة من الشدة، ومن أرجحية 
أن تتم تقويتها بدال من تقويضها بفعل التأمل، بحيث إننا ال نستطيع التفكير 
بها لفترة طويلة للغاية أو بصورة مباشرة متاما. ويعني عمل ذلك أن نخاطر 
بالتعرض للش������لل بفعل بهجة أكثر خطورة من االعتراف السوداوي بالتباين 

بني فنائيتنا وقدرتنا على التجاوز.
إن من كتب أنه ليس بوس������عنا أن ننظر بصورة مباشرة إلى املوت أكثر 
من أن ننظر مباشرة إلى الشمس كان حريا به أن يضع احلياة بدل املوت. 
إن توق������ع امل������وت يُجبرنا على مواجه������ة أوجه قصورنا املتعلق������ة بالبصيرة 
وكذلك بالقوة. إن جتربة احلياة، املتمركزة واملركزة في السعادة اللحظية، 
س������عادة امتاك احلياة ذاتها، تتس������م باخلطورة ألنها تنقلنا إلى ابتهاج ال 
تضاهيه أي بهجة أخرى. إن التعاطي مع الكوني في الزمن الفوري ميكنه 
أن ميتص كل انتباهنا ومينعنا من مقاومة وحتويل العالم وأنفس������نا. ما كل 
فننا، وفلس������فتنا، وعلمنا إال حرب بني هذه األعجوبة املنتش������ية وبني أوجه 
التمييز الكئيبة التي يفرضها علينا تعاطينا مع الزمن- زمن العالم وزمننا 

اخلاص، املتضائل القوة.
وإذا كان بوس������عنا أن نح������ارب لكي نحت������ل في عقولن������ا موقعا تخيليا 
متس������اوي البُعد بني االبتهاج بأن نكون أحياء وبني حزننا بس������بب الصراع 
بني ال نفاديتنا ومحدوديتنا، فس������نقترب أكثر من حل لغز يتس������م بأهميته 
احملورية بالنسبة إلى وجودنا. وهذا اللغز ليس هو الطبيعة املبهمة ملكاننا 
ف������ي العالم، والناجتة عن عدم قدرتنا على النظر إلى بداية ونهاية الزمن؛ 
ب������ل إنه لغز داخلي بالنس������بة إلى كل من جوان������ب جتربتنا. وهو متميز عن 
القضاي������ا التي يثيره������ا عجزنا عن إدراك كيف نت������اءم مع املخطط العام 
لألش������ياء. يربط هذا اللغز بني كل من جوان������ب وجهة النظر التي طورتها 
ودافعت عنها في هذا الكتاب - من تصورها للزمن، والطبيعة، والعقل إلى 
مفهومها للسياس������ة، والدين، والكفاح اإلنس������اني. واألفضل أن نبدأ بفهمه 

كتناقض آخر، ليس في أفكارنا ولكن في جتربتنا.
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ال ميكننا أن نكون بش������را إال بواس������طة مقاومة قيود كل البنى الراسخة 
- للحياة، والتنظيم، والفكر، والطبع - التي نتحرك ضمنها. فاالستس������ام 
ملثل هذه القيود، وإعطاؤها الكلمة الفصل بدال من االحتفاظ بها ألنفسنا، 
ينكر صفاتنا احملِددة للقوة، والتفوق، واملستقبلية، والتجريبية. هناك معنى 
ميكننا أن نكون فيه راضني لفترة ما مبثل هذا االستسام. وعلى أي حال، 
فه������و معنى يفترض انكم������اش التجربة، والوعي، والوع������ي بالذات: تقليص 
لطاقتنا، وإعتام ألبصارنا، وتضاؤل ألملنا. إنه َخَدر قد نحاول إعادة وصفه 

كسعادة وحرية، لكنه ال يستحق مثل إعادة الوصف هذه.
إن إعادة وصف انكماش التجربة بهذه الطريقة هو ما حتثنا الفلس������فة 
الدائمة على القيام به عندما تنصحنا بالتخلي عن عالم الزمن واالختاف 
وتزودنا بأسباب لكي نسحر اإلرادة املتململة والتخيل التحويلي. إن النتيجة 
الرئيس������ية ملثل هذا االستس������ام هي االعتقاد بأنه يتع������ني علينا أن نحاول 
االبتعاد عن املش������اكل. وفي مقاب������ل هذا االعتقاد، تقف املش������اريع الثورية 
إلعادة البناء االجتماعي والتحول الذاتي التي علمتنا البحث عن املش������اكل. 

إن ما اقترحه هنا هو وجهة نظر متنحنا أسبابا للبحث عن املشاكل.
م������ن بني الفرضيات املركزية لهذا الكتاب أننا جند ونش������ن هذا التمرد 
ض������د حدود الظروف ف������ي كل من جوانب جتربتنا: ف������ي عجز أي مخطط 
لألصن������اف، أو أي قائمة مبثل هذه املخطط������ات، إلنهاك فهمنا للتفاصيل؛ 
في عدم كفاية الطرق واملمارس������ات في كل املجاالت والعلوم لقدراتنا على 
االكتش������اف، والبرهان، والتبرير؛ في ملكاتنا العقلي������ة لانهائية التكرارية، 
واملب������ادرة الاصيغي������ة، واملقدرة الس������لبية؛ في ميل قدراتن������ا على اإلنتاج، 
واإلبداع، والتعاون لتخطي ما ميكن أن تسمح به أي طريقة معينة لتنظيمها؛ 
ف������ي احلاجة الانهائية لتحدي وتغيير األش������كال العملي������ة التي ندرك بها 
مصاحلنا املُدركة ومثلنا العليا املعترف بها، وبعد أن نتحداها ونغيرها، بعد 
ذل������ك مراجعة هذه املصالح واملُثُل العليا ذاتها في ضوء البصيرة املكتس������بة 
خ������ال تلك التغيرات؛ ف������ي جتاربنا االعتيادية للضج������ر، وصرف االنتباه، 
واألمل؛ وفي جهدنا لئا نس������لم أنفس������نا نهائيا مطلقا إلى النسخة املصلبة 

من ذاتنا التي هي طبعنا.
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س������تكون مهمة حزينة وبطولية إذا كان كل م������ا ميكننا فعله هو التمرد. 
وعلى أي حال، ثمة فرضية أخرى لهذا الكتاب مفادها أننا نس������تطيع تغيير 
مجتمعاتن������ا وثقافاتنا وأنفس������نا بحي������ث تعبر عن، وتس������تحضر مزيدا من 
أفعالنا املتعلقة باملقاومة واالختراع - ثمة حيوية أعظم للمبادرة، والتخيل، 
والتجرب������ة. وبالتالي نحن منتلك مبررا لتمني س������عادة تس������تند إلى حتررنا 
وإعاء ش������أننا، وليس إلى عبوديتنا واحلط م������ن قدرنا. لن تكون مثل هذه 

السعادة خدرا؛ بل ستكون يقظة.
وعل������ى أي ح������ال، فما لم يكن بوس������عنا أن نتوقع بع������ض تأثيرات هذا 
الفع������ل هنا واآلن، في انفتاحنا على األش������خاص اآلخري������ن وعلى الغريب 
وم������ا لم يس������بق له مثيل، وفي احلقيق������ة على كامل عال������م الزمن والتغيير 
 treadmill كما يندفع نحونا، س������نجد أنفس������نا عالقني في طاح������ون دوس
م������ن اإلحباط الانهائي. أما معركتنا ضد التقييد فس������يبدو أنها ال متتلك 
غرضا س������وى اس������تمراريتها اخلاصة. إن االعتراف به������ذا التهديد الذي 
يحتن������ك كا من بصيرتنا وس������عادتنا، واالقتناع بأننا ال نس������تطيع أن نتقن 
هذا التهديد إال بواس������طة الهروب من االنعزال في وعينا الفردي اخلاص 
من خال حركة خارجية مقررة باجتاه العالم احمليط بنا، هما احلقيقتني 
الس������يكولوجيتني التوأمتني اللتني استغلتهما على الدوام اخلدع املستعِبدة 

للفلسفة الدائمة.
وإذا كان علينا أن نكافح ضد الس������ياق الراس������خ لكي نصبح أكثر ربانية 
وبالتالي أكثر إنسانية، كيف ميكننا أن نكون أكثر ربانية وأكثر إنسانية اآلن، 

قبل أن ينتهي الكفاح، في تاريخ اإلنسانية وكذلك في حياة الفرد؟
وإذا كنا ال نستطيع أن نصبح أكثر ربانية وأكثر إنسانية في هذه اللحظة، 
أفل������ن نكون مرغمني على رفض ابتهاجن������ا بكوننا على قيد احلياة باعتباره 

الهذيان الذي يقسي به اخليال اإلرادة ضد اخلوف من املوت؟
إن األمل الذي تعززه فرضية أننا نستطيع أن نغير عاقتنا بسياقاتنا 
سيبقى خادعا ما لم ميكّنا تغيير هذه العاقة في الزمن السيري وكذلك 
التاريخي، بصورة مس������تقلة ع������ن َقَدر كل املش������اريع اجلماعية للتحول. 
وسيكون خادعا أيضا ما لم يكن ذلك التغيير سيمنحنا الناس اآلخرين، 
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والعالم ذاته، بصورة أكثر اكتماال. إن األمل الذي هو ليس بخادع بأي من 
هذه املعاني ميثل جزءا من الفرضية الضمنية في فكرة املس������تقبلية: إن 
العيش للمس������تقبل هو أن تعيش في احلاضر كمخلوق ال يتحدد بالكامل 
بالس������ياقات احلالي������ة للحياة والفكر املنظمني، ومن ث������م أكثر قدرة على 
االنفتاح على الشخص اآلخر، وعلى التجربة املفاجئة، وعلى كامل العالم 
الظاهراتي للزمن والتغيير. وبهذه الطريقة، ميكننا أن نعتنق بهجة احلياة 
في اللحظة باعتبارها وحيا ونبوءة في الوقت نفس������ه بدال من إسقاطها 
من اعتبارنا على أنها حيلة متارسها الطبيعة على الروح للتوفيق بصورة 

أفضل بني مصاحلتنا وبني سوء حظنا وجهلنا.
إن الدرس الرئيس������ي لهذا الكتاب هو أنن������ا نصبح أكثر ربانية من أجل 
أن نعي������ش، وليس أننا نعيش لكي نصبح أكثر ربانية. ليس ثواب كفاحنا هو 
التيق������ظ على حياة أعظم الحقا؛ بل ه������و التيقظ على حياة أعظم اآلن، أو 
تساٍم يتأكد باالنفتاح على اآلخر وعلى اجلديد. ثمة طريقة بسيطة إلدراك 
مغزى كامل حجتي، من موضع لألفضلية هذا منتصفه ومركزه، وهي القول 
بأنها تستكشف عاملا من األفكار املتعلقة بالطبيعة، واملجتمع، والشخصية، 

والعقل والتي ضمنها يصبح هذا الدرس ذا مغزى وذا سلطة.

الهروب الزائف 
تتكون مشكلة احلياة اإلنسانية بأكملها في هذا: كيف ميكننا االستجابة 
حلالتن������ا هذه في العالم من دون الس������ماح ألنفس������نا بأن يس������حقنا اليأس 
واالستخفاف، ومن دون تسليم أنفسنا إلى امللهيات التي تقتل الزمن بالتقليل 
من شأننا وبجعلنا منوت العديد من املوتات الصغيرة ونحن نواصل العيش؟ 
وكي������ف ميكننا، في مواجهة هذا اللغز وهذا الرعب، أن نطهر أنفس������نا من 
خال البساطة، واحلماس������ة، والفطنة، وأن جنعل أنفسنا ربانيني أكثر من 

خال االنفتاح على اآلخر وعلى اجلديد؟
وفي مقابل خلفية التفاوت بني الطبيعة وبني اإلنسانية، علينا أن نطور 
عاملا إنسانيا قادرا على دعم نفسه. علينا أن نقرر ما إذا كنا سنقبل بغرابة 

الطبيعة شرطا مسبقا لهذا املشروع أو الهروب منه وإنكاره.
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هناك ش������كان رئيس������يان من الهروب واإلن������كار: أحدهما ميثل طريقا 
مس������دودا، ضارا باهتمامنا باحلياة ومبصلحتنا في بناء العالم اإلنس������اني. 
أما اآلخر، فعلى رغم أنه محاصر باألوهام التي قد تصبح تضليات، فمن 

املمكن أن يساعد في ذلك البناء.
يتمثل أحد أش������كال الهروب في إنكار احلقيق������ة - أو احلقيقة املطلقة 
على األقل - املتعلقة باالختاف والتغيير. نحن نؤكد احلقيقة املس������تحوذة، 
واخللود، وتفرد الوجود الا شخصي. إن االختافات والتغيرات التي حتتل 
جتربتنا للعالم غير واقعية، أو تتمتع بحقيقة ثانوية وس������طحية كإسقاطات 

لشيء واقع حتتها.
في فهمنا للعالم، يتطلب هذا الس������بيل - سبيل إنكار حقيقة االختاف 
والزم������ن - صوما للتخي������ل، وهي امللكة التي منثل به������ا خلق االختاف من 
خال التحول. أم������ا مذهب األحدية monistic لوح������دة ودميومة الوجود، 
فعلى رغ������م كونه مزودا بوجهة نظر تتعلق بكيف ميك������ن للعالم الظاهراتي 
لاختاف والتغيير أن يش������ارك في حقيقة الوج������ود النهائي واملوحد، فهو 
محصن ضد التحدي. وهو محصن على األقل ضد كل التحديات باستثناء 
تل������ك الناجتة عن مواصلتنا للعيش واإلدراك ككائنات طبيعية في عالم من 
التغير واالختاف. وفي حني أنه ينكر متطلب احلياة، فهو نفس������ه غير ذي 

حياة؛ وبابتعاده عن التجربة، فهو غير قادر على التعلم من التجربة.
في تنظيم الفعل، يؤدي اجلهد املبذول لإلنكار والهروب من عالم الزمن 
واالختاف إلى قم������ع اإلرادة. إن العيش ككائن حي معرض للموت وكذات 
مقاومة للسياق في عالم ليس مصمما على مقياسنا أو في مصلحتنا يعني 
أن نكبل إلى عجلة من الرغبة التي ال تش������بع. ميكننا أن نسعى إلى الهروب 
من الديالكتيك املؤلم للرغبة واجلش������ع بأن نلقي على أنفس������نا تعويذة من 
الرضا واالس������تكانة. وبعد ذلك، فنحن نتخلى عم������ا نفترض أنه األغراض 

العقيمة للرغبة.
تتمثل النتيجة، على أي حال، في انكماش التجربة. أما العنف الذي 
ميارس������ه هذا التشذيب القس������ري لطبيعتنا فيخون ذاته بطريقتني تتمم 
كل منهم������ا األخرى نزق اإلكراه وألم الضجر. نحن منر بالتخلي الزائف 
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عن الرغبة كتشويه وس������ترة حجر straitjacket حتى في وسط جناحنا 
الظاهر في جعل اإلرادة س������لبية؛ وال ميكننا إال بواسطة املقاومة وإعادة 
البن������اء أن نعيش وأن نطور إنس������انيتنا. نحن نبق������ى متململني حتت نير 
تكاس������لنا املتبجح واملفروض قسرا، ونستشعر احلياة األكبر التي تخلينا 
عنه������ا باعتبارها ضجرا. وعندما تتحطم التعويذة التي حاولنا أن نلقيها 
على أنفس������نا، نحن نس������لم أنفسنا بتعاس������ة إلى اإللهاء وصرف االنتباه، 

بالسعي لتنويع جتربتنا عندما توقفنا عن متني حتويل عاملنا.
هن������اك طريقة مألوفة أخ������رى للهروب من، وإن������كار، المباالة العالم 
العظيم للطبيعة مبخاوفنا اإلنس������انية. وهي االعتماد على شراكة سرية 
بيننا وبني القوى التي حتكم ذلك العالم. إذا تخيلنا تلك القوى باعتبارها 
قوى محدودة على صورتنا اخلاصة، ميكن إس������عادها واالنتصار عليها، 
فق������د ننجح في تبليد إحساس������نا بغرابة العالم ع������ن مخاوفنا. وعلى أي 
حال، فلن نعمل ذلك إال بواس������طة حتريف تل������ك القوى الطبيعية املؤلهة 
deified واعتب������ار أنه������ا مطلعة على مخاوفنا وخاضع������ة لتقييداتنا. إذا 
افترضنا أن الش������ريك هو الوجود املطلق - الا ش������خصي، والوحدوي، 
والبعيد - فلن يكون بوس������عنا متني تلك الش������راكة؛ بل القبول، والعبادة، 
واالستس������ام فقط. وبعد ذلك فل������ن نتغلب على غراب������ة العالم عنا إال 

بواسطة إنكار تفردنا وقمع قدراتنا على النقد واملقاومة.
هناك، على أي حال، بديل أدى دورا حاس������ما في التاريخ األخاقي 
والديني لإلنس������انية. قد نعتقد أن جتربتنا اإلنس������انية قد وضعت ضمن 
س������ياق أكبر، م������ن اخللق واحلب، واملبع������د بصورة جذرية عن ش������ؤوننا 
برغ������م أنه مفهوم بالنس������ب����ة إلين��ا من خ����ال القي����������اس التمثيل���ي م���ع 
إحساسنا بالشخصية واللقاء الشخصي. تشير نق���اط القي���اس التمثيلي 
إلى جتربة االرتباط اإلنس������اني في ظرف متناه والتفوق اإلنس������اني على 

الظرف املتناهي.
إن املوضوع الرئيسي لهذا الشكل املختلف من الطريقة الثانية للهروب 
واإلن������كار هو اختراق وحتوي������ل العالم من قبل الروح، إذ إن الروح تظهر في 
الاتناهيات بداخلنا. أما ما قد يبدو، كعقيدة ميتة، كرفض لإلقرار بغرابة 
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العالم فقد يصبح حينئذ، كإميان حي، أما حيا: األمل في أن العالم، عاملنا 
في البداية وبعد ذلك العالم بأكمله، قد يتغير مبرور الزمن وفي أنه سيفقد 

غرابته؛ وأنه سيُرفع، وكما يقولون، يُسترد.
إن الصلة التناظرية بني احلقيقة اإللهية واإلنس������انية تقي هذا املتغاير 
لاس������تجابة الثاني������ة لامباالة الطبيعة من أن يك������ون مجرد هروب وإنكار، 
وتوضح اتصاله التاريخي باملشاريع التحولية العظيمة- قضية الدميقراطية، 
وممارس������ات التجريبية، وتعهد الش������خصية selfhood والذاتية في الرجل 
الع������ادي واملرأة العادية - الذي جلب األمل والثورة لإلنس������انية طوال مائتي 
س������نة. تتمثل النتيجة في توجيهنا م������رة أخرى  إلى العالم االجتماعي وإلى 
إعاده بنائه، ولكن ليس إرشادنا إلى الطريق: االجتاه واخلطوات القادمة.

إن مفهوما للبشرية يدرك تصادفنا ومحدوديتنا، لكنه يقر أيضا بتفوقنا 
على الظروف وتوجهنا إلى املستقبل، ميكنه أن يبدأ بتنوير بحثنا عن اجتاه 
ما. على أي حال، فا ميكنه أن يعمل ذلك إال بعد أن رفضنا إخفاء غرابة 
والمباالة الطبيعة مبخاوفنا. إن غرابة العالم هي الوجه اآلخر إلنس������انيتنا؛ 
وهي متهد الساحة لعملنا. وهذا العمل هو دعم عالم ما، عاملنا، قادر على 

إنتاج معانيه اخلاصة مقابل خلفية تتكون من فراغ هائل وبا معنى.
كي������ف ميكننا أن نبدأ هذا العمل؟ لتحقي������ق أي غايات وبأي روح؟ وإذا 
فش������لنا في الكفاح من أجل إحس������اس باالجتاه، فإن الروتينات الراس������خة 
للمجتمع والثقافة س������تملي االجتاه علينا، وحينئذ سنُختزل للتصرف كأننا 
أولئك األناس������ي اآلليون automata الذين لس������نا إياهم في احلقيقة. وعند 
اإلذعان باس������تعبادنا اخلاص، فلن نبدأ اجلهد الازم جلعل أنفسنا عظماء 
وأحرارا. ونتيجة لذلك، لن نكون قادرين على  وهب أنفسنا بعضنا لبعض، 
أو حتى على أن نتعاون بشكل أكثر انفتاحا، اللهم إال إلى احلد الذي تخبرنا 

به النصوص املقدرة سلفا ملجتمعنا وثقافتنا بكيفية العمل معا.

اإلرادة والتخيل
ميكننا أن نبدأ بتش������كيل انطباع حول الطريق إل������ى األمام بتدبر الدور 
ال������ذي يجب أن تؤديه اإلرادة والتخيل في فتحه. يقوم التخيل بعمله املتمثل 
ف������ي إزاحة displacement مزدوجة: إزاحة املس������افة وإزاحة التحول، وهو 

8 (169-196).indd   178 10/31/11   12:24 PM



ماذا عسانا أن نفعل بعد ذلك؟ 

179

ميكنن������ا من إدراك املوقف بجعلنا نتركه: بتمثيله باعتباره غائبا في البداية، 
وبع������د ذلك كأنه تغير. ومن خال هذا العم������ل املضاعف، فهو ينور اإلرادة 
ويلهمها. وتوف������ر اإلرادة االهتمام العملي- االهتمام باملقاومة وإعادة البناء 

- الذي ميكن من خاله للتخيل أن يشرع في العمل.
يتمثل ناجت العمل املش������ترك بني اإلرادة والتخيل في منحنا عاملا ميكننا 
أن جنعله خاصا بنا: عالم ليس غريبا على مخاوفنا بشكل يتعذر إصاحه. 
وعلى رغم هذا، فهذا االحتاد السعيد بني اإلرادة والتخيل يبدأ في التاشي 
حامل������ا توقف التخيل عن أن يلقي بظاله عل������ى أعمالنا ويصل إلى ما وراء 
الظواه������ر التي ميكن أن متس������ها هذه األفعال. ومن خ������ال التجربة، التي 
تصبح ممكنة بفعل أدوات العلم، ميكننا أن نعزز، بش������كل متقطع ولفترة ما، 

منطقة احلقيقة التي ميكن أن تصل إليها اإلرادة والتخيل، بالعمل معا.
وعلى أي حال، فالتخيل محكوم عليه بتجاوز اإلرادة، حتى لو تضخمت 
اإلرادة بفعل األدوات التي نبتكرها. ومع مغادرته ملس������رح األحداث واإلرادة 
تس������ير وراءه، يفق������د قدرته على س������لب احلقيقة حولنا م������ن غرابتها. وهو 
يتوقف عن املس������اعدة في صياغة العالم اإلنس������اني، الكافي بالنس������بة إلى 
ذاته، وضمن قدرتنا على التعامل معه باعتباره جزءا ُمسقطا من أنفسنا أو 

كخلفية مواتية ملساعينا.
ميث������ل زواج اإلرادة والتخيل خاصية جوهرية ومحورية لطبيعتنا األولى، 
بنيتن������ا الطبيعية، حتى قبل أن تُع������اد صياغتها من قبل الطبيعة الثانية التي 
نتلقاها من املجتمع والثقافة. وهي تتعامل مع كامل تأثيرها في ضوء الصفة 
الثنائية اجلانب للعقل: ألن يكون في الوقت نفسه معياريا وصيغيا، وُمجما، 
ومتجاوزا، ومفاجئا. وهو يزودنا بتلميح أول حول الطريق الذي يتعني اتباعه 
في التعامل مع الامباالة والضخامة الا إنس������انية للطبيعة. يتمثل االجتاه 
في فتح مجازة، مخترقة ومعاد تش������كيلها بواسطتنا، والتي ميكننا داخلها أن 

نكون ونصبح أنفسنا، ثابتي العزم، وغير مفتونني، وغير مروعني. 
هناك ثاثة مجاالت كبرى ميكننا، بل ويجب علينا، أن نتخذ هذا االجتاه 
م������ن خالها: فهمنا للعالم، وعاقتنا بالن������اس اآلخرين، وكفاحنا مع ذواتنا 
اخلاص������ة املتصلبة: طبائعنا، وروتيناتنا، وتصوراتن������ا املألوفة. وفي كل من 
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هذه املجاالت، فإن اجلهد املبذول ملنح أنفسنا عاملا ميكننا أن نقبله، والذي 
فيه ميكننا أن نتقبل أنفسنا وبعضنا البعض، يتعارض مع تناقضات معندة. 
في كل حالة، ف������إن توليفة نوايانا مع ظروفن������ا تدفعنا للتصرف بطريقتني 

متباعدتني ومتضاربتني ظاهريا.
إن م������ا نحققه بالتحرك في أحد هذي������ن االجتاهني غير كاف جذريا 
مال������م يقترن مع ما ميكننا أن نحصل عليه بالتصرف وفقا لآلخر. نحتاج 
إلى نتائج كا االجتاهني لكي نكون ونصبح أنفسنا، وجلعل أنفسنا أعظم 
وأكث������ر حرية. وعلى أي حال، فنحن ال نعلم كيف وال ما إذا كان بوس������عنا 
امتاكهما معا، والتوفيق بني ما يبدو متعارضا بصورة يتعذر حلها. ونتيجة 
لذلك، ف������إن حزنا هائا، ناجتا ع������ن التنافرات الدائم������ة للتجربة، يلقي 
بظاله على حياتنا. بأي معنى وبأي وس������يلة يحق لنا متني أن نس������تطيع 

التغلب على هذا احلزن؟

العالم الظاهر واحلقيقة اخلفية 
م������ن أجل أن نعي������ش ونعمل بصورة ناجح������ة، علينا أن نص������ارع العالم 
الظاه������ر. إن م������ا يوجهنا أكثر من مجرد دافع للقي������ام بنجاح بتقييم فرص 
العم������ل والعقبات الت������ي تعترضه. ه������و أيضا الرغبة ف������ي »احملافظة على 
املظاهر«، لتحسني ولتعميق اآلنية الرؤيوية لعالم التغيير واالختاف الذي 

نعيش فيه.
وإذا كانت ظواهر العالم الظاهر في أحس������ن األحوال اس������تعارة ُجعلت 
مفيدة من قبل األدالء للمبادرة الناجحة التي كنا قادرين على االستنتاج منها، 
فس������تمر حياتنا بني الظال، مثل عرق من الرجال والنساء غير املدعومني 
بأي من احلواس اخلمس، والذين ال توجههم سوى احلواسيب. سترشدهم 
هذه احلواس������يب إلى كيفية استخدام األش������ياء وإلى كيفية التحرك بينها. 
لكنه������ا، على أي حال، لن تُخبر أولئك األش������خاص الص������م والعميان بكيف 
يبدو أثاث الكون هذا في احلقيقة. سنبقى مسجونني داخل وهم، ال يجعله 
محتما س������وى عجزنا املشترك عن الهروب منه وفائدته املثبتة في جهودنا 
لتنوير الس������لوك وحل املشكات. س������نتلمس طريقنا األعمى خال عالم مت 
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تعديل������ه، لكن ال ميك������ن تصوره. وحده جهلنا بحالتن������ا، والتهاءاتنا العقيمة، 
وجهودنا نصف املس������تيقظة لتأجيل املوت، ميكن حينئذ أن تبلد إحساسنا 

بغرابة العالم وتروضنا على منفانا امليئوس منه بداخله.
بيد أن اجلهد لتحقيق أو الس������تعادة اآلني������ة الرؤيوية - أي فهم العالم 
الظاه������ر، بكل ثروته من االخت������اف والتغيير، في العق������ل - ليس كافيا، 
على أي حال. فهو ليس كافيا لتمكيننا من التصرف بش������كل حتولي؛ فهو 
يترك الباب املفضي إلى بحثنا الس������ببي عن احلقيقة وتبايناتها التحولية 
مغلقا؛ حتى أنه ليس بكاف لدعم هدفه اخلاص املتمثل في احملافظة على 
املظاهر؛ وينحط الس������عي وراء اآلنية الرؤيوية إلى االحتاد بني التصورات 

املألوفة وبني األصناف املألوفة ويستبدل الرؤية بحملقة.
من أجل كل من البصيرة الس������ببية والق������وة التحولية - متثل األولى 
القاعدة التي ال غنى عنها لألخيرة - سنبدأ االستقصاء العلمي للعالم. 
ويحملن������ا هذا االس������تقصاء إلى ترتيبات وأحج������ام احلقيقة املبعدة عن 
س������ياق احلياة اإلنس������انية، والتي ميكن للتخيل بداخلها أن يبقى مرتبطا 
بالفعل. أما اآلن فاالس������تقصاء يترك الفعل بعيدا وراءه، وبهذا التجاوز 
يبدأ رس������م صور للعالم الذي لم يعد يستطيع البقاء في عاقة تشاركية 
م������ع جتربتنا املتعلق������ة باحلقيقة الظاهرة. أو أن������ه ال يبقى في مثل هذه 
العاقة التش������اركية إال بواس������طة تخمني سلس������لة طويل������ة من الصات 
ب������ني تلك الصور وه������ذه التجربة، موضحا، في نهاية سلس������لة التخمني 
والتجريب، كيف ميكننا أن ندرك العالم بطريقة ما، في حني أنه موجود 

في احلقيقة بطريقة أخرى.
ولكل هذه األسباب، فإن اجلهد املبذول لفهم املزيد واملزيد عن العالم 
س������ببيا - مبا في ذل������ك العالم البعيد عن س������احة أفعالنا وحياتنا - ليس 
باملسعى الذي ميكننا رفضه. وهو يهدد، على أي حال، بإبعادنا أكثر وأكثر 
عن تبرير العالم الظاهر، برفع الشبح الذي قد تبدو جتربتنا الظاهراتية، 
حتت ضوئه، مجازا أو هلوسة. وكلما زاد اختراقنا للخلفية السببية لهذه 
التجربة، ومتثيلنا لها في لغ������ة الرياضيات املقاومة للزمن، زاد بُعدنا عن 

احلقيقة املعايشة للزمن، واالختاف، والفعل.
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وباإلضاف������ة إلى ذلك، حتدق إحدى اخلصائص البارزة للعالم، والتي 
تكش������فت ألعيننا بفضل اس������قصاءاتنا الس������ببية، بكل محاوالتنا لش������ق 
طريقن������ا للعودة إلى العال������م الظاهر- عالم جتربتنا احلية - وتس������خير 
اكتش������افات العل����م ملشروع التحس������ن ه���ذا. وه����ذه اخلاصي��ة هي اللغز 
املتعل������ق بالوقائع املض������ادة التي عرضتها أوال عن������د دفاعي عن فرضية 
عدم وجود ترتيب مغلق للطرق احملتملة لس������ير األمور، خال مناقشتنا 

السابقة حلقيقة الزمن.
ولفهم إحدى طرق سير األمور، علينا أن نكون قادرين على تخيلها وقد 
حتولت بفعل مدى من الشروط. بيد أن هذه التحوالت املتوقعة أو احلقيقية 
تطرح مشكلة ثبات قوانني الطبيعة؛ فالتغير الذي تسمح به قوانني الطبيعة 
ق������د يغيرتلك القوانني. وف������ي احلقيقة، إذا كان الزمن حقيقيا، فس������تتغير 

القوانني عاجا أم آجا.
 إن الكف������اح للوصول إلى بصيرة متعلق������ة بالواقع املضاد - أي محاولة 
رؤية م������ا قد تصبح عليه األش������ياء بطول حد خارجي للخط������وات القادمة 
احملتمل������ة حول ما تكون عليه األش������ياء اآلن - يُظهر لن������ا ما يبدو في بادئ 
األمر أنه أحجية تتعلق بالفهم. عندما نتخيل حالة مختلفة لس������ير األمور، 
لي������س من الواضح دائما ما إذا كان املوق������ف املتعلق بالواقع املضاد ال يقوم 
إال بتوضيح نتيجة بديلة للقوانني التي نحتكم إلى قوتها التفس������يرية أم إذا 
كان يلم������ح إلى أو ي������ؤِذن بتغير في تلك القوانني. ومث������ل التغيرات الكونية، 
فإن القواعد التي تتغير بواس������طتها تتغير هي أيضا. وهكذا، فما يبدو في 
ب������ادئ األمر مجرد لغز يتعلق بالفكر يتضح، وفقا ملذهب حقيقة الزمن، أنه 

مصدر للثورة والتغير في العالم نفسه.
إما أن القوانني ال حتكم كل ش������يء )الطريقة التي تتش������كل أو تتسلسل 
به������ا القطع املعينة من احلقيق������ة، أو الثوابت االعتباطية ظاهريا للطبيعة(، 
ومن ثم فإن بعض ما تفش������ل في الس������يطرة عليه ميكنه أن يغيرها، أو أنها 
حتكم كل ش������يء، لكن بعض ما يحدث حتت حكمها ميكنه أن يغيرها، على 
أي ح������ال. إن النتيج������ة العملية ملفترق الطرق هذا ه������ي تقليل قوة التفريق 
ب������ني القول ب������أن القوانني حتكم وال حتكم كل ش������يء: وحتى إذا كانت تفعل 
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ذلك، فهي ليس������ت محصنة ضد العالم الزماني. فهي أقل شبها بإلٍه سامّي 
Semitic God متع������ال على الطبيعة منها بآلهة اإلغريق والرومان الواقعني 

في شرك صراعات وتقلبات هذا العالم.
وإذا كنا ال نس������تطيع غلق فضاء تش������كل الطرق احملتملة لس������ير األمور 
وإخضاعها جميعا للنظام اخلاص مبجموعة مغلقة وسرمدية من القوانني، 
ال ميكن أن نكون متأكدين من أننا سنكون قادرين على شق طريقنا عائدين 
من رحلتنا املتعلقة باالستقصاء السببي إلى استرداد العالم الظاهراتي في 
آنيته الرؤيوية. لكننا لن نكون س������عداء، ألن وعينا بالعالم س������يبقى منقسما 
بني ِشْعر التجربة وِعلْم الطبيعة. ستتطلب منا قدرتنا على التصرف بنجاح 
في العالم أن نتمسك بكل من تلك التجربة وهذا العلم، لكن احلقيقة فيما 
يتعلق بالعالم وبكل احلاالت فيه س������تبدو منقس������مة بني االثنني إلى األبد. 
وبدال من أن يبدو كامل فهمنا وكأنه أكثر من مجموع األجزاء، قد يبدو كل 
م������ن األجزاء أقل من النصف، فيما يبقى معناه غير مؤكد بس������بب عاقته 

غير احملددة بالنصف اآلخر.
ثم������ة جانب م������ن حياتنا العقلية، والذي نتمتع فيه مبثل هذه التس������وية. 
وعلى أي حال، فإن وجوده هناك بدال من طمأنتنا يجب باألحرى أن يثيرنا 
ويزعجنا لدرجة أكب������ر. ويجب أن يعمل ذلك بكل من اقتراح ما نفتقر إليه 
في بقية جتربتنا الواعية واإلش������ارة ضمنا إلى أن التسوية سراب، ال ميكن 
أبدا إدراكه. وهذا اجلزء من جتربتنا هو ضرب من األحام. تقوم األحام 
عادة بدمج خاصيتني اثنتني تراوغنا توليفتهما في حياتنا اليقظة: البصيرة 

املتعلقة بالواقع املضاد واآلنية الرؤيوية.
في احللم، تختلف بعض األشياء عن كيف التقيناها في عالم االستيقاظ. 
وعلى أي حال، فنحن نحلم كما لو أننا فهمنا بسهولة تلك القواعد املتغيرة 
التي حتدث وفقا لها األش������ياء املتغيرة ف������ي العالم املتغير. وإذا كانت بعض 
ظواهر عال������م األحام تختلف عن ظواهر عالم اليقظة، فإن القوانني التي 
أنتجت فيها والتي فيها تس������تمر يجب أيضا أن تختلف. ثمة فرضية لعمل 
احلل������م مفادها أننا نعلم بالفعل كيف هي تختلف؛ وهذه املعرفة ضمنية في 

ذلك العمل.

8 (169-196).indd   183 10/31/11   12:24 PM



يقظة  الذات

184

وفي احللم، ميكن للعالم الظاهر أن يبدو لنا في كامل تألقه، مع درجة 
من احلضور واخلصوصية احلاملة لاقتناع. إن خفة اليد املتعلقة بالواقع 
املضاد واخلاص������ة بعمل احللم متنحنا التفاصي������ل؛ فنمتلك في قبضتنا، 
بآني������ة ال تُق������اوم، حقيقة يب������دو أيضا أننا نفهم ط������رق عملها. وعلى رغم 
امتاكن������ا، أو ما يبدو كامتاكنا، لهذه التوليفة عندما نحلم، فإننا نفقدها 
عندما نصحو. أما فهمنا فيبقى منقس������ما على نفس������ه، وغير س������عيد. ال 
ميكننا أن نحلم من دون التغلب على هذا االنقسام، عن طريق التخلي عن 

قدراتنا املوقظة.

الصراع بني املتطلبات املمِكنة للتحكم في الذات 
إن املج������ال الثاني الذي يتع������ني علينا فيه أن نباش������ر مهمة صنع عالم 
ألنفسنا ميكنه أن يدعم املعنى والقيمة في وسط الطبيعة الهائلة واجلامدة 
لعاقتنا بالناس اآلخرين. وهنا أيضا، جند أن املهمة يبدو أنها تتطلب منا 

التحرك في اجتاهات متباعدة ومتناقضة.
نح������ن نحتاج بعضنا إلى بعض. وحاجتنا هذه متغلغلة: فهي تش������مل كل 
املراحل من اإلعالة املادية للحياة الفردية بواس������طة تقس������يم العمل وتكاثر 
النوع عن طريق اجلنس وتربية األطفال، إلى تبادل االعتراف والقبول. أما 
الشخصية فا توجد، وتتطور، وتزدهر إال من خال مضاعفة االرتباطات 

مع الناس اآلخرين.
 وعل������ى أي حال، فكل تش������ابك في مثل طقم الروابط التش������كيلية هذا 
يش������كل تهديدا بدوره. وهو تهديد متعلق باإلخضاع: بأن سعر االتصال قد 
يتمثل في االعتمادية واالستس������ام. وهو أيضا تهديد يتعلق بفقدان التوجه 
الذاتي: بأن تكلفة االتصال س������تتمثل في أن نعيش حياتنا في ظل إرش������اد 
املخطوط������ات اجلماعية التي تخبرنا بكيف، ف������ي أدوارنا املفترضة، نفكر، 

ونشعر، ونتحدث، ونتصرف.
نحن نحتاج إلى اآلخرين، ونحتاج ألن نكون منفصلني عنهم، لتحقيق 
التحكم في الذات وفي الوقت نفس������ه تخيل وتقبل الناس اآلخرين وأن 
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يتخيلونا ويتقبلونا هم أيضا. نتح������رك بصعوبة ذهابا وإيابا، بني البُعد 
والق���������رب، ونتس������اءل عما إذا كان بوس������عنا أن نتمنى ش������يئا أفضل من 

املسافة املتوسطة. 
نة لبناء الذات. وهذا الصراع يجعلنا  نح������ن نواجه صراعا بني الظروف املمكِّ
أق������ل حرية وأق������ل عظمة، فهو يحط من قدرنا ويس������تعبدنا. وهو يعرض للخطر 
اجلهد املبذول لوقف رعب الطبيعة الامبالية في جتربتنا للمجتمع. والحتواء هذا 

الصراع، إن لم يكن لتخليص أنفسنا منه، علينا أن نصبح أعظم وأكثر حرية.
هناك اثنتان من حوادث جتربتنا تستجيبان، بصورة أوضح من أي حوادث 
أخ������رى، لفكرة التغلب على هذا الصراع ب������ني الظروف املمِكنة لتوكيد الذات. 

وهما احلب الشخصي والتعاون املشجع على اإلبداع.
إن احلب الش������خصي الذي يحقق هذه النتيجة ليس الغريزة اجلنسية وال 
حب الله لإلنس������ان فا ميكن أن يُعطى، كإحس������ان، من حماي������ة األعلوية، من 
األس������مى أو األكثر قوة إلى األضعف واألكثر تبعي������ة. وال ميكنه حتى أن يكون 
إس������قاطا رومانس������يا للذات أو إضفاء للمثالية على الش������خص اآلخر، للتاؤم 
مع احتياجات النفس اخلاصة. وهو ال يس������مو فوق الروتني والتكرار، كفاصل 
مناهض للمؤسس������ات من الشعور الصافي؛ فهو يس������عى إلى النجاة من تكرار 

وروتني اللقاء، ومن ثم حتويلهما.
يعمل التعاون املش������جع على اإلب������داع، الذي يتحرك نحو هذا الهدف، على 
تلطيف التوتر بني ضرورات التعاون واالبتكار. ميثل هذا التخفيف بوابة للتقدم 
العملي لإلنسانية. ومن خال االعتراف بضرورة كل من التعاون واالبتكار وبأن 
كا منهم������ا يعرض اآلخر للخطر، فنحن نحاول تصميم ش������كل التعاون األكثر 

ماءمة لابتكار الدائم. 
ولتحقيق هذه الغاية، يجب أال نسمح ألي مخطط راسخ للتقسيم والتراتبية 
االجتماعية أن يفرض س������لفا تل������ك الطرق التي ميكن للن������اس من خالها أن 
يعمل������وا مع������ا. يجب أن يتقن الف������رد املهارات العامة، ويجب أن يس������يطر على 
األدوات والف������رص الت������ي ال يعتمد امتاكها على ش������غل أي وظيفة بعينها. أما 
الدافع التجريبي - الذي هو في الوقت نفسه تدريجي في طريقته وثوري في 

طموحاته - فيجب أن يُنشر خال كل أجزاء املجتمع والثقافة.
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وعن������د فهمهما بهذه الطريقة، فإن كا من احلب الش������خصي والتعاون 
املشجع على اإلبداع يتطلب أن نتعلم التعامل بعضنا مع بعض ورؤية أنفسنا 
ككائنات أصلية متجاوزة للسياق، وليس كموظفني متخصصني ضمن خطة 
جماعي������ة نقوم بتنفيذها بإذع������ان، حتى من دون أن نقص������د. في جتربتنا 
احلقيقية، كما تطورت في التاريخ، جندهما في أحسن األحوال استثناءات، 
أو ح������االت مقيدة، أو ُمثُل تنظيمية. وعلى رغ������م أنهما قد يرياننا ما الذي 
يستحق أن يثمن أكثر من غيره، لكنهما ليسا - على األقل ليس بعد - مادة 
التجرب������ة العادية. فهما نافذتان على عالم بدأن������ا لفورنا بصنعه، ومرآتان 

لإلنسانية التي عبرنا عنها بالكاد.
ولفهم االجتاه الذي يشيران به علينا، يجب أن نرى كيف يرتبط الصراع 
بني املتطلبات املمكنة لتوكيد الذات بتعقيد أساسي آخر في جتربتنا، والذي 
لعب دورا رئيس������يا في وصف حالتنا الذي وضحناه في األجزاء الس������ابقة 
م������ن هذا الكتاب. وهذا التعقيد اآلخر ه������و عاقتنا بالطبقات االجتماعية 
والثقافية التي نطورها ونسكنها. وهذه الطبقات جتعلنا من نحن؛ وبالتالي 
فليس بوسعنا فصل أنفسنا عنها بالكامل. وعلى أي حال، هناك دائما فينا 
أكثر مما هو فيها: فهي ال تس������تنفدنا أبدا. ومهما كان مدى حتصنها ضد 
التح������دي واملراجعة، ومهما كانت ناجحة في اختزالنا إلى وكاء لها، فنحن 
دائما ما نحتفظ في النهاية بالقدرة على حتديها وإزعاجها. وهي متناهية 

فيما يتعلق بنا؛ أما نحن فانهائيون فيما يتعلق بها.
لكي نكون أحرارا، ولنقترب بصورة أكثر اكتماال من التحكم في أنفسنا، 
علينا أن نكون قادرين على التعاطي معها، حتى بعزمية ال تلني وبإخاص. 
وعلى أي حال، فعلينا أيضا أن نحتفظ - لو أمكن من خالها، لكن إذا لزم 

األمر ضدها - بقدراتنا النشطة على النقد والتفوق.
في التجربة التاريخية، ليس������ت األش������ياء مرتبة لتس������هيل هذا اإلجناز. 
فالتعاطي قد يكون استس������اما، وقد تكون املواجهة انعزاال. إن االضطرار 
لاختيار بني مثل هذا االستس������ام ومثل ه������ذا االنعزال يعني أن يُحط من 
قدرن������ا وأن نصبح غير أحرار؛ ومن ثم فه������ذا االختيار هو صراع آخر بني 

املتطلبات املمكنة للتحكم في الذات .
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سيتمثل احلل في تشكيل املمارسات والروتينات التي تقلل املسافة بني 
النشاطات العادية التي نعيد من خالها صنع العالم االجتماعي والنشاطات 
االستثنائية التي ميكننا من خالها، قليا قليا وخطوة فخطوة، أن نغيره. 
وبعد ذلك ميكننا أن نكون داخل وخارج عواملنا في الوقت نفس������ه. وحينئذ 

سنتعلم كيف نتعاطى من دون استسام.
إن املشكلتني العظيمتني لتجربتنا في املجتمع - عاقة الذات باآلخر 
وعاقة الذات واإلنس������انية بالس������ياق - تأتيان معا. إن قضاءنا على كل 
الطبق������ات االجتماعي������ة والثقافية احملددة - وهو قضاء يكش������ف بقية 
الاتناهي بداخلنا - ميس ويحول عاقاتنا بعضنا ببعض. وبسبب هذه 
البقية قد نكون قادرين، في احلب الش������خصي أو في التعاون املش������جع 
على اإلبداع، على االعتراف بعضنا ببعض ولوهب أنفس������نا بعضنا إلى 
بعض ككائنات أصلية متجاوزة ألدوارها وسياقاتها. وبسبب هذه البقية 
ف������إن أمناطنا لوهب الذات واملراوغة تك������ون عاجزة عن أن تتحدد بأي 

صيغة كانت.
ثمة عامة على الطريقة التي تقوم فيها املشكلة املتعلقة بالتجاوز - أي 
بعاقتنا بس������ياقاتنا - بتحويل املش������كلة املتعلقة باالتص������ال - أي بعاقتنا 
بالن������اس اآلخرين - وهي جش������عنا، مبا في ذلك رغبتنا التي ال تش������بع في 
االعتراف والقبول. نحن نطلب من الناس اآلخرين - من أولئك الذين نحب 
وكذلك ممن ال نحبهم - ما ال يس������تطيع إنسان أن مينحه آلخر: تأمني غير 
مشروط بأن هناك مكانا لكل منا في العالم، ليس فقط ككائن حي معرض 

للموت، ولكن أيضا كروح متجاوزة للسياق. ال شيء وال أحد يكفي هنا.
إن جشعنا هو تعبير عن ضخامتنا، وبالتالي فهو يتعلق أيضا مبراوغتنا 
-ألنفس������نا وكذلك لآلخرين. عندما قال هيرقليطس )٭( بأن روح الشخص 
اآلخر هي قارة مظلمة ال ميكن زيارتها أو استكشافها، فقد فشل في إدراك 
أن التخيل، مبا في ذل������ك تخيل جتربة الناس اآلخرين، قد يكون له تاريخ، 

لكنه تعرف على نتائج ضخامتنا بالنسبة إلى استتارنا.
)٭( Heraclitus: هرقليطس )540 - 480 ق. م.(؛ فيلسوف إغريقي قال بأن النار هي اجلوهر 

األول ومنها نشأ الكون ]املترجم[.
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ليس هذا اجلش������ع بالش������يء الذي ميكنن������ا أن نتغلب عليه أب������دا من دون 
ممارس������ة العنف مع إنسانيتنا. فإذا اخترنا أن نس������حر أنفسنا إلسكات رغبة 
ال تش������بع ونقدم بعضنا لبعض إحس������انا هادئا وبعيدا ب������دال من حب محفوف 
باملخاط������ر، كما أوصت ب������ه التعاليم القدمية والش������املة للتنظيم التراتبي في 
الذات واملجتمع، فلن نقلل اجلش������ع إال بواس������طة إخفات احلياة. نحن نس������مم 
عاقاتن������ا بعضنا ببعض بأن ينك������ر بعضنا على بعض االعت������راف بالانهائية 
بداخلنا. ليس بوس������عنا أن نكف عن أن نكون نهمني - بأن نطلب الا مشروط 

من املشروط - من دون أن نتوقف عن أن نكون بشرا.
وعلى رغم هذا، فإن العاقة بني مشكلتي االتصال والتجاوز تعد اكتشافا 
تاريخي������ا وإجنازا سياس������يا، وليس مجرد حقيقة س������رمدية تتعل������ق بالطبيعة 
اإلنس������انية؛ والتي يس������اهم في تقدمها كل اختراع ديني يؤكد سمو الروح، وكل 
صراع اجتماعي يزعزع التقسيمات والتراتبيات الراسخة للمجتمع، وكل نبوءة 
سياسية تتعلق بالتعاون من دون إجبار وإخضاع؛ وكل تعزيز لقدرتنا على تخيل 
التجرب������ة اخلفية للناس اآلخرين. وكما ميك������ن للجانب الثاني من العقل - أي 
قدراته املتعلقة باملبادرة الا صيغية، والا نهائية التكرارية، واملقدرة الس������لبية 
- أن يأت������ي، بدرجة قد تقل أو تزيد، إل������ى طليعة جتربتنا العقلية وفق طريقة 
تنظي������م املجتمع والثقافة، فإن عالم املجتمع واإلميان قد يترتب بحيث يعرض 

ويثير، أو ليخفي ويقمع، جشعنا هذا.
وبالتال������ي فباإلمكان إعادة اختراع كل ما يتعلق بنا، ليس من خال حتديث 
مفاجئ وعام ولكن عبر الش������د املستمر على احلدود: الطريقة التي نكون بها 
ضجري������ن ومدمنني، أو متكبري������ن ومتباهني. ميكننا صياغة فكرة أن نش������عر 
بالضج������ر عن طريق صياغ������ة فكرة أن نكون نهمني. وقد نكتش������ف أن طبيعة 
غرورن������ا أي اعتمادنا على آراء الناس اآلخرين فينا - أو تباهينا - أي ادعاءنا 
بالامب������االة مبثل هذه اآلراء - والتي حتولت بفعل الطلب املتزايد على أن يتم 
االعتراف بنا ليس لش������يء بعينه - أي األداء املتعلق بطموح مش������رف أو بدور 
مألوف - ولكن من أجل ش������يء ع������ام - أي رثاء نفس تصح������و على التناهيها 
اخلاص عن طريق الصراع ضد س������ياقها. ومثل كل ش������يء آخر، فإن العاقة 
بني مش������كلتي االتصال والتجاوز مُتاَرس ضمن حدود الزمن. ومثل كل ش������يء 

إنساني، فهي مُتارس في التاريخ.
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أما اآلن، على أي حال، فنحن جنيء إلى عتبة جانب آخر من االنقسام 
الذاتي الذي يسبب تعاستنا. نحن لسنا بعد، على األقل ليس بعد بالكامل، 
هذه الكائنات القادرة على التعاطي من دون استسام ووهب أنفسنا بعضنا 
لبعض في احلب الشخصي، أو العمل بعضنا مع بعض في التعاون املشجع 
عل������ى اإلبداع، كما تفعل الكائنات األصلية املطلق������ة التي قد نتمنى جميعا 
أن نكونها. نحن لس������نا هؤالء الناس حتى اآلن. علينا أن نعيد صنع املجتمع 
والثقاف������ة بحيث ميكننا أن نصبح أولئك الناس بصورة أكثر اكتماال: بحيث 
ميكنن������ا أن ندرك، في جزء أكبر من جتربتنا، أش������كال التجربة املجس������دة 
بصورة اس������تثنائية في احلاالت املقيدة للحب الش������خصي والتعاون املشجع 
على اإلبداع. وبهذه الطريقة، ميكننا أن نصنع عاملا مأمونا لإلنس������انية وأن 

نسمو بأنفسنا، ومن ثم ميكننا أن جنعل أنفسنا أكثر ربانية.
إن االلت������زام به������ذا االجتاه، واملفهوم الذي يرى إنس������انا م������ا يقوي هذا 
االلتزام، يعيش في املش������اريع الكبرى للدميوقراطية والتمكني التي متتعت 
منذ مدة بس������لطة النظير لها في كل أرج������اء العالم. وعلى الرغم من هذا، 
فإن التصميم على إعادة تش������كيل املجتمع باسمهما يبقى أبعد ما يكون عن 
أن يكون غير مثير للج������دل. وعلى العكس من ذلك، فهو يتعرض للمقاومة 
في كل مناس������بة. وحتى بني مؤيديه، ف������إن تضميناته املتعلقة بإعادة تنظيم 
احلياة االجتماعي������ة مثيرة للخاف. وقد ش������كلت اخلافات الناجتة مادة 
الصراع������ات األيديولوجية طوال القرون القليل������ة املاضية. ولن تنتهي هذه 
الصراعات؛ لكنها س������تتغير في احملتوى ببساطة، ومن ثم تُظهر أنفسها في 

أشكال غير مألوفة.
وللتقدم في حل مشكات الذات واآلخر، باإلضافة إلى تلك املتعلقة بالذات 
والسياق، علينا أن نعيد بناء عاملنا - العالم االجتماعي. وعلى أي حال، فإعادة 
البناء هذه س������تُصبح معركة؛ سيكون طريق التقدم دائما جداليا ومحا للنزاع. 
قد تكون املعركة سلمية كما قد تكون عنيفة. وحتى في أشكالها السلمية ستكون 
مفعمة باألذى واخلطر. ونتيجة لذلك، فستثير اخلوف. قد نتمنى تقليل أخطارها 
عن طريق القيام، من خال الدميوقراطية والتجريبية، بتنظيم شكل من احلياة 
االجتماعية مفتوح على املراجعة الذاتية املنظمة. وعلى أي حال، فسنظل حينها 
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معادين بعضنا لبعض، حتى في ش������جاراتنا حول الطريقة التي يجب بها ترتيب 
التحول الذاتي اجلمعي، وكذلك حول الغايات التي يجب أن تس������تهدفها، والقيم 
الت������ي يجب أن تعلق أو حُتتوى من أجلها. وكلم������ا زاد جناحنا في تقليل اعتماد 

التغيير على األزمة، ازداد العمق الذي قد تصبح عليه عداواتنا.
وه������و لي������س بالطريق الذي ميكننا أن نقس������م على التخل������ي عنه على نحو 
صحي������ح. وإذا تراجعنا عن هذا الص������راع، ليس فقط فيما يتعلق باألفكار لكن 
أيضا مع الناس اآلخرين، فسنفش������ل ف������ي تخفيف حدة التوترات التوأمية بني 
الش������روط املمكنة لتوكيد الذات - أي التوترات املتعلق������ة بعاقتنا مع األفراد 
اآلخرين وبعاقتنا بالس������ياق اجلماع������ي للترتيبات واملعتق������دات. ثمة عامة 
على هذا الفش������ل وه������ي أن والءاتن������ا وارتباطاتنا س������تتلوث باخلضوع، الذي 
يُخفي ويُضعف س������لطات إعادة اختراع الذات واملواجهة املتأصلة في طبيعتنا 
األولى، والتي يجب أن تصبح محورية بالنسبة إلى طبيعتنا الثانية. على احلد 
األقصى، سيتم تنظيم املجتمع والثقافة للمزج بني اإلخضاع، والتبادل، والوالء 
في العاقة نفس������ها؛ وهنا فإن إضف������اء الصبغة العاطفية عل������ى التبادل غير 

املتكافىء سيصبح الصيغة املميزة للحياة االجتماعية.
ليس املصدر النهائي لانقس������ام والتعاس������ة في هذا املجال من جتربتنا هو 
أن الشروط املمكنة لصراعنا املتعلق بالتحكم في الذات بالطرق التي وصفتها. 
ميكننا أن نواجه هذا الصراع وأن نقلله مبرور الزمن. إن النجاح في تقليله يزود 
حتى معيارا للتقدم. يكمن مصدر االنقس������ام والتعاس������ة في السعر الذي يتعني 
علين������ا أن ندفعه كثمن لهذا احلل. إن الس������عر هو احلاج������ة لاقتتال مع الناس 
اآلخرين حول الطريق إلى األمام. إن الصراع مع هذه املش������كات هو أن يصارع 
بعضنا بعضا، عندما يكون جزء مما أردنا، واحتجنا، هو التسوية، منذ البداية. 

كيف لنا أن نعيد التشكيل من دون قتال أو أن نحارب من دون إيذاء؟

الذات والطبع 
إن املجال الثالث الذي نواجه فيه مهمة بناء عالم إنساني يكفي للكائنات 
املعرضة للموت التي هي أيضا روح متجسدة، هو عاقتنا بذلك الشكل من 
الذات املتصلب في طبع راس������خ، وفي روتيناته املتعلقة بالسلوك واإلدراك. 

علينا أن نقبل التكرار، وعلينا أيضا أن نشن حربا ال هوادة فيها ضده.
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علينا أن نقبل التكرار، وتصنيفه ضمن طبع ما، ألن التكرار وتصنيفه 
ميثان مبادئ االقتصاد والتكامل التي ال غنى عنها لتطوير ذات ما. إن 
رفض التكرار والتعبير عنه في نس������خة مستقرة من الذات ال يعني قبول 
املرء لنفس������ه؛ فهو متهيد الس������احة لتناقض غير قابل للحل بني الطموح 
الروحي واحلياة العادية. وعن طريق الرومانتيكية والطريق السلبي )٭(، 
ستظل الروح تطفو إلى األبد فوق العالم اململ، والذي يجب فيه للتكرار 

أن يكثر من أجل أن تكون اجلدة ممكنة.
وبعد ذلك س������نعيش حياتنا حتت ظل خطأ ما: سنفترض على نحو 
خاطئ أننا ال ميكن أن نكون أحياء بالكامل إال في الفترات الفاصلة التي 
يكون بإمكاننا فيها رفع اليد امليتة للمؤسسات واملمارسات، وللروتينات 
واإللزامات، ونحن نعلم أن هذه اليد س������رعان ما ستس������قط ثانية. نحن 
نفش������ل في إدراك أنن������ا غير محدودين باس������تبدال بعض املؤسس������ات 
واملمارس������ات بأخرى؛ فبوس������عنا أن نبتكر املؤسسات واملمارسات التي، 
بتقليل املسافة بني اخلطوات العادية التي نعيد إنتاجها بها واخلطوات 
االس������تثنائية الت������ي نغيرها بها، جتعلنا أعظم وأكثر حرية وبش������را أكثر 
اكتم������اال. وبصورة أكثر عمومي������ة، ميكننا أن نغير موض������ع التكرار في 
احلياة الفردية واالجتماعية، ونحوله، بتكلفة عالية وبواس������طة خطوات 

بطيئة ومؤملة، إلى شرط لابتكار والتفوق.
ومن خال اختزال أنفس������نا إلى نسخة روتينية من أنفسنا، نتوقف عن 
أن نكون بش������را أكثر اكتماال. نحن جنعل أنفس������نا أقلة، وم������ن ثم نبدأ في 
االحتضار. نح������ن ننكر خاصية التفوق على كل تصميم محدود، والذي هو 
شرط الروح املتجس������دة. ونتيجة لذلك، نفقد سيطرتنا على الوسائل التي 
ميكنن������ا من خالها أن ندرك على نحو صحي������ح، وأن نحل ولو بدرجة أقل 
بكثير، املش������كات الناجتة عن عاقتنا باآلخرين وبسياقاتنا. وللعثور على 
ش������يء أفضل من املسافة املتوس������طة في عاقتنا باآلخرين، علينا أن نكون 
)٭( Via negativa: الطريق الس������لبي؛ مقاربة فلس������فية لاهوت تؤكد عل������ى أنه ال توجد مفاهيم أو 
أوصاف متناهية ميكن استخدامها بصورة كافية من قبل الله، ولكن تعبيرات سالبة فقط ]املترجم[.
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قادرين على التجريب على أنفس������نا. فللسعي من أجل التغيير في عاقتنا 
بالسياقات اجلماعية للترتيب واإلميان، علينا أن نكون قادرين على السعي 
م������ن أجل التغيير في عاقتن������ا بطبائعنا وعاداتنا اخلاصة. ليس بوس������عنا 

التأثير في عاملنا إذا ظللنا نحن أنفسنا غير متأثرين.
وبالتال������ي، لدينا هنا مصدر ثالث لانقس������ام والتعاس������ة في جتربتنا، 
وعقب������ة أخرى تعترض التحكم في ال������ذات. إن القول بأنه يتعني علينا أن 
نعتنق طبائعنا وعاداتن������ا، وأن نكون قادرين، من خارجها أو فيما وراءها، 
على زعزعتها وحتويلها، ليس بحل؛ بل هو مجرد اس������م حلل ما. وسيكون 
من األهمية مبكان تكوين فكرة معينة حول الذات باعتبارها أمرا سياقيا، 
لكنها تسمو في الوقت نفس������ه على السياق. وعلى أي حال، فسيكون من 
الضروري أيضا أن نعيش بطريقة معينة، واضعني أنفسنا بصورة متعمدة 
حتت ظروف تُضعف س������بل حماية العادة وتزع������زع مراوغات الطبع، مع 
تواف������ر متفائل وصب������ور ملا قد يأتي ووعي بأن ما يأت������ي قد ال يعدو كونه 

إحباطا وأسى.
من املمكن أن يُدعم هذا العمل املتمثل في إعادة اختراع الذات بواسطة 
تنظي������م للمجتمع مينح املعدات واحلماية للجميع، ويخفف قيود االعتمادية 
والعجز ويوهن ارتباكات اخلوف. وميكن أن تُلهمه ثقافة أرس������ت في القلب 
منه������ا مثاال من التعرضي������ة املضاعفة التي تُقبل من أج������ل التحول الذاتي 
والس������مو الذاتي. وعلى أي حال، فليس بوس������عنا االنتظار حتى يُنجز هذا 

العمل في الزمن الطويل للتاريخ، ألننا نعيش مرة واحدة فقط، هي اآلن.

يري  الزمن التاريخي والسِّ
هذه األس������باب الثاثة لانقسام والتعاسة في جتربتنا تسمح باستجابة 
وتتطلبها. تتمثل االس������تجابة في إعادة تنظي������م املجتمع والثقافة في اجتاه 
مع������ني. أما النتيجة، على أي حال، فليس������ت حا، على األقل ليس������ت حا 
ُمقنع������ا، للفرد الذي يجب أن يعيش حياته ضمن املدى القصير للس������نوات 
املقس������ومة له؛ ومن ثم فهي في أحسن األحوال حل للجنس البشري خال 

املدى البعيد للتاريخ.
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وكون املش������كلة الوجودية تس������مح بوجود حل سياس������ي - إلى حد كونها 
ميك������ن أن حتل أص������ا - يظهر بأوضح صورة فيما يتعل������ق بثاني املجاالت 
الثاثة التي ناقش������ناها في هذا الفصل. كيف ميكننا أن نبدأ بالتغلب على 
الص������راع بني املتطلب������ات املمكنة لتوكيد ال������ذات: أن نرتبط باآلخرين، ومع 
ذل������ك أال ندف������ع - مقابل هذا االرتباط - ثمنا يتمثل ف������ي اإلخضاع وتََبُدُد 
الَشْخِصَية depersonalization؛ أن نكون قادرين على التعاطي مع مجتمع 
وثقاف������ة بأعينهما ومع ذلك أال نس������لم إليهما قدراتن������ا للمقاومة والتفوق؟ 
وكي������ف نتصارع م������ع الناس اآلخرين، كم������ا يتعني علينا أن نق������وم به، حول 
األش������كال التي يجب أن يتخذها مثل هذا التغيير من دون خس������ارة فرصنا 
للتوصل إلى تس������وية معهم؟ ال يتأتى ذلك إال بواسطة تغيير شروط خلفية 

احلياة االجتماعية.
في بادئ األمر، ال يبدو أن هناك أي أجوبة ميكن للفرد تقدميها، ضمن 
مدى حياته اخلاصة، ردا على هذه األس������ئلة، إال أجوبة سياسية فقط، إلى 
ح������د وجود أجوبة أصا. تتطلب هذه األجوبة السياس������ية مراجعة تراكمية 
لشروط حياتنا معا. وفي اجلزء القادم من هذا الكتاب، سأناقش خصائص 

ومتطلبات مثل هذه املمارسة املستمرة واملعممة للمراجعة االجتماعية.
مع اقتراب املجتمع من إصاحه وإعادة تخيله في االجتاه الذي تش������ير 
به هذه املمارس������ة الكتش������اف الذات ومراجعة الذات، نكسب فرصة أفضل 
للتعاطي من دون أن نستسلم، وألن نرتبط بالناس اآلخرين من دون التخلي 
عن توكيد الذات. ونتيجة لذلك، لدينا أيضا احتياج أقل للتشاجر- التشاجر 

مع اآلخرين - لكي نصبح أنفسنا.
إن متكننا من مواجهة األسباب األخرى لانقسام والتعاسة في جتربتنا 
عن طريق إعادة تش������كيل املجتمع والثقافة قد يبدو أقل وضوحا؛ ومع ذلك 

فهو بوسعنا.
ومن أجل أن ميتلك الفرد فرصة أفضل لصياغة مجموعة من روتينات 
الس������لوك واإلدراك، والتي ميكنه إعادة تنظيمها على الرغم من ذلك، عليه 
أن يعي������ش في مجتمع يجعله آمنا وقادرا في الوقت نفس������ه، والذي يوس������ع 
فرص������ه للتجريب مع احتم������االت احلياة والذي مينعه م������ن متثيل املتحدث 
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بلس������ان ن������ص لم يكتبه مطلقا، وبال������كاد يفهمه. علي������ه أن يعيش في ثقافة 
تنقلب ممارساتها وخطاباتها على أنفسها، وتقصر املسافة بني إعادة إنتاج 

املوجود وإعادة تنظيمه.
ومن أجل أن يحافظ العقل على سيطرته على العالم الظاهر مع حترير 
نفس������ه من احتاد امل������دركات املألوفة مع املق������والت املألوفة، يجب أن يعيش 
الف������رد في ثقاف������ة تلغي بالتدريج تلك املقارن������ات الصارمة بني العلم والفن 
كجزء م������ن جهد أكثر عمومي������ة جلعل االختافات بني طرق االس������تقصاء 
نسبية، والتي تس������تخدم علمها وفنها لتعميق وصقل، وليس لقمع وتدمير، 
جتربتن������ا مع حقيقة الزمن واالختاف. علي������ه أن يعيش في مجتمع ملتزم 
بإثارة وتزويد قدرات التخيل لدى جميع أفراد الشعب، وليس في نخبة من 

الرؤيويني visionaries وحدهم.
وعلى أي حال، فإن احللول املتعلقة مبش������كات انقس������امنا وتعاس������تنا، 
والتي تتطلب إعادة التشكيل الطويلة املدى للمجتمع والثقافة، ليست حلوال 
على اإلطاق، مبعنى ما. فهي حتدث في الزمن التاريخي، أما نحن فنعيش 

في الزمن الِسَيري ومنوت قبل أن تصبح أكثر واقعية.
إن املقارنة بني الزمن التاريخي والِس������يَري - ب������ني ما ميكن أن يحققه 
النوع والفرد - تُهدد بأن تُعيد ترس������يخ التفاوت - ضمن العالم اإلنساني - 
بني الطبيعة الامبالية واإلنس������انية الهشة. ما اخلير الذي يصيبنا عندما 
نط������ور عاملا، هو عاملنا اخلاص، ق������ادرا على إثبات معاني������ه اخلاصة على 
اخلواء، إذا لم يكن بوس������عنا أن نفعل ذل������ك إال على مقياس زمني ليس هو 
مقي������اس احلياة اإلنس������انية؟ وإذا حاولنا حتويل أنفس������نا إلى تل�ك األدوات 
القربانية sacrificial ملشروع جماعي من التحول، فنحن نخاطر بأن نصبح 
ليس فقط أعداء ألنفسنا ولكن أيضا أخطارا حتدق باإلنسانية. أما الذات 
احلقيقية املتجس������دة، مبصاحلها احلرونة وقي������ود الرؤية املفروضة عليها، 

فستقاوم، مستخدمة ملصلحتها اخلاصة ادعاء الشهامة القربانية.
يكم������ن اجل������واب، إلى حد وجود ج������واب أصا، في ترجم������ة هي أيضا 
نب������وءة. يجب أن يترجم الفرد األمل اجلماعي إلى طريقة للعيش في الزمن 
احلاضر. وعلى س������بيل املثال، عليه أن يتعلم أن يتخيل وأن يُعامل اآلخرين 
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ككائن������ات متجاوزة للس������ياق وباعتباره������م الكائنات األصلي������ة املطلقة التي 
ميكنهم أن يصبحوها. وفي وس������ط قتاله، عليه أن يس������مح لنفسه بأن يُفنت 
ببعض هؤالء اآلخرين. عليه أن يثور ضد تقييدات العلم والفن، التي تتطلب 
وتؤِذن  بتخيل ما ال تستطيع تقدميه حتى اآلن: التسوية بني اآلنية الرؤيوية 
وبني التقصي الس������ببي. عليه أن يتعامل مع التكرار كتحريض على فعل ما 
ال ميكن تكراره حتى اآلن. وفي كل هذه الطرق، عليه أن يعيش للمس������تقبل 
- املس������تقبل الطويل لإلنسانية ومستقبله اخلاص القصير- كطريق محدد 

للعيش في احلاضر ككائن ال يتحدد بالكامل بالظروف احلالية لوجوده.

نبوءات الفن
لدين������ا عامة على أن هذا االجتاه لتغيير الوجود الفردي واجلماعي ليس 
مجرد وهم تأملي؛ وأن له أساس������ا في نفس حقائ������ق الوجود التي متثل أيضا 
مصادر انقسامنا الذاتي وتعاستنا؛ وهذه العامة هي موقع الفن في حياتنا.

ميث������ل الفن وعدا بالس������عادة. ووفقا حملتواه وملس������توى أمله، فهو وعد 
بنوع������ني مختلفني من الس������عادة: س������عادة التم������ام wholeness وس������عادة 

 .resolution الوضوحية
إن قطعة فنية تراجيدية ال ترينا طريقة للتغلب على انقس������امنا الذاتي، 
لكنها تخبرنا بكيف، من خال ِكَبر الرؤية والعمل، ميكننا أن نتمس������ك بكا 
اجلانبني لكل من االنقسامات التي تكتنف جتربتنا. ميكن لكل منا أن يقاوم 
أن يصبح نصف إنس������ان؛ ميكن لكل منا أن يبقى كاما. أما القطعة الفنية 
الكوميدية فتعدنا بأكثر من التمام: التغلب على االنقس������امات، ومصاحلتها 
في حياة متحولة. وإذا كان بديل الفلس������فة الدائمة الذي أجادل ألجله في 
ه������ذا الكتاب مبررا، فإن الكوميديا هي في احلقيقة أعمق أو أكثر حقيقية 

من التراجيديا.
وعلى أي حال، فلننس ما يتعلق مبحتوى القطع الفنية احملددة ولننظر 
إلى ش������كلها فقط، وإلى ممارس������ة صنع الفن والتعاطي معه، بأي صورة 
كانت. س������ترون إذن أن الفن بطبيعته ذاته������ا، وبغض النظر عن الطبيعة 
التراجيدية حملتواه، يجس������د األمل األكب������ر- األمل املتعلق بالوضوحية - 

8 (169-196).indd   195 10/31/11   12:24 PM



يقظة  الذات

196

ويحول هذا األمل إلى أحد أشكال الرؤية. وهو مفعم باألمل حتى عندما 
يبدو يائسا. وكل نوع من الفن، وفقا للوسط الذي يُنتج فيه، مفعم باألمل 

على نحو مختلف.
متثل املوس������يقى نبوءة تتعلق بقدرتنا على قبول أنفس������نا بتقبل التكرار 
وفي الوقت نفس������ه أن جنعل أنفسنا أحرارا وعظماء بتحدي التكرار؛ وهي 
تعويذة، وابتهاج، وإث������ارة ناجتة كليا عن ديالكتيك بني املتكرر واملتباعد في 
الصوت. يتوقف التكرار في املوس������يقى عن أن يكون س������جنا؛ فيصبح، كما 
يجب أن يكون عليه في جتربتنا، شرط اجلديد. وما يبدو كاستكشاف بعيد 

للتناغم والتناشز يعبر عن أمل يعد محوريا بالنسبة إلى إنسانيتنا.
ومتث������ل الفنون البصرية نبوءة على قدرتن������ا على مصاحلة تخيل العالم 
الظاهر لاختاف وتتغير مع اكتشاف البنية اخلفية؛ في حني أن موضوعها 
اجلامع هو عمق الس������طح. إن التعلق بسطح األشياء أو خصائصها املدركة 
وكذلك اس������تقصاء هذا السطح، بتمثيل ما هو غائب وتخيل أنه حتول، هو 

ما نأمل في احلصول عليه من الفنون البصرية.
أما الفنون املنطوقة واملكتوبة فهي نبوءة على قدرة كل منا على االرتباط 
بالناس اآلخرين من دون التخلي عن جتربته املتميزة وصوته الفريد. وحتى 
عندم������ا تكون تراجيدية في احملتوى، وتبدو يائس������ة م������ن الوضوحية، فهي 

تزودنا بنوع من الوضوح في صنعها.
 إن ارتب������اط املؤلف أو املتحدث بالقراء أو املس������تمعني يؤكد األمل في أن 
تواصلهم ميكن أن يصبح أكثر من تبادل اإلسقاطات الذاتية  وأوجه سوء الفهم 

املتبادلة؛ فبوسعه هو وهم جتنب االحتباس في الوعي اخلاص بكل منهم.
ليس هناك مفهوم للحياة اإلنسانية، يفشل في فهم هذه النبوءات، وميكنه 
أن يش������به احلقيقة، وليس هناك مشروع لتحويل احلياة اإلنسانية ميكنه أن 

ميتلك سلطة تفشل في اقتراح كيف ميكننا أن نبدأ في التعامل معها.
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حت������ى اآلن، ل������م نصل بالكام������ل إلى أن 
نك������ون تلك الكائنات الت������ي ال تكتفي بتجاوز 
سياقاتها، لكنها أيضا تصنع السياقات التي 
تقر وتغذي هذه املقدرة على جتاوز السياق. 
علينا أن نحول أنفسنا إلى مثل هذه الكائنات، 
وفعل ذلك هو مهمة الدميوقراطية. وبصورة 
أكثر عمومية، فهو مهمة اجتاه اإلصالح، في 
املجتمع وفي الفكر، الذي فيه نقلص الفجوة 
بني أنش������طتنا احملاِفظة على السياق وتلك 
احملولة للس������ياق. وعندما نتوغ������ل مبا فيه 
الكفاية في هذا االجتاه، س������نُنتج االختراع 
الدائم للمستقبل - أمناط املستقبل البديلة. 
إن العم������ل كأيديولوجية تش������غيلية ملثل هذا 
املش������روع هو املس������ؤولية العملية الرئيسية 

للبراغماتية املتحررة من أغاللها.

9

املجتمع:
االختراع األبدي للمستقبل

»يج������ب أن تتحدث املدرس������ة 
ع������ن املس������تقبل ب������دال م������ن 
التحدث نيابة عن املجتمع أو 
احلكوم������ة. ويجب أن تتعرف 
في الطفل على النبي املعقود 
اللسان، وأن تنقذه من عائلته، 

وطائفته، وزمانه«
املؤلف

197
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ولكي يكون ُمثمرا وواقعيا، يجب أن يرتبط هذا النشاط اإلصالحي بتطوير 
حقيقي: تطوير يجس������د املشروع الذي هو أقرب شبها وإيذانا بفكرة مثل اجتاه 
التغيي������ر ه������ذا - أي التغير في اخلصائص ذاتها لعالقتنا بالس������ياقات املنظمة 
لكل من حياتنا وتفكيرنا. هناك مش������روع مثل هذا، تظل تعبيراته املؤسس������اتية 
والتصورية حافلة بحوادث التاريخ - تاريخ املؤسسات وتاريخ األفكار. وهو غني 
بالغموض واالرتياب. وميكننا أن نوجهه في اجتاهات إما أن تكون أكثر ش������موال 
وجتريبية وإما أكثر تقييدا ودوغمائية )٭(، ومحصلته هي النتيجة التي سنتمكن 

من إعطائها له، لكن مستقبلنا لم يعد قابال لالنفصال عن مستقبله.
ميكنك تس������مية هذا املش������روع بالتعاون التجريبي. وه������و اليوم متجذر 
بصورة أساس������ية في الش������ركات التجارية وفي املدارس - أفضل الشركات 
التجاري������ة وأفضل املدارس. وعلى أي حال، فمتناوله ميتد إلى اخلارج، إلى 

تنظيم السياسة والثقافة.
إن التع������اون التجريبي هو طريقة مش������جعة على االبت������كار لتنفيذ املهام 

العملية التي تتسم باخلواص التالية، ضمن مالمح أخرى.
تتمث������ل اخلاصية األولى ف������ي تخفيف املقارنة بني األدوار اإلش������رافية 
والتنفيذية. يُعاد تعريف املهام في أثناء تنفيذها، في ضوء الفرص والقيود 

املكتشفة حديثا.
وهن������اك صفة ثانية، واملرتبطة بش������كل وثيق باألولى، وهي السالس������ة 
النس������بية في تعريف األدوار التنفيذية نفس������ها. وليس هناك تعريف تقني 

.labor صارم للعمل
أما العالمة الثالثة فهي الق������درة على نقل تركيز اجلهد اجلديد، بقدر 
ما ميكن أن تس������مح به القيود العملية، إلى ح������دود العمليات التي ال ميكن 
تكرارها بس������هولة ألننا لم نتعلم حتى اآلن كي������ف نُخضعها لصيغة ما. وأيا 
كانت اخلطوات املفاهيمية أو العملية التي ميكننا تكرارها بصورة صيغية، 
فبوسعنا أيضا - من حيث املبدأ - أن جنسدها في ماكينة ما. نحن نسرع 
احلركة بني ما ميكن تكراره وما ليس في اإلمكان تكراره بعد، باس������تخدام 

التضمني امليكانيكي لألول؛ لتوفير الزمن والطاقة لألخير.
)٭( Dogmatic مؤكدة من غير دليل ]املترجم[.
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هذه اخلصائص الثالث األولى جتعل من املمكن بالنس������بة إلى التعامالت 
العملية بني األطراف املكتنفة في التعاون التجريبي أن جتس������د العالقات بني 
األج������زاء املكونة للمنطق العملي ذات������ه. إن التفكيك وإعادة التركيب التجريبي 
للمهام يترجمان إلى تنظيم عمل كل اختالفات التحليل والتجميع. يرقى التعاون 

التجريبي العتباره نوعا من اجلهد املبذول لتحويل املجتمع مرآة للتخيل.
يقترح امللمحان التاليان لهذه املمارسة طبيعة االستعدادات االجتماعية 

األكثر أهمية لطرق عملها.
ثمة خاصية رابعة، هي الرغبة في جتميع وتركيب superimpose  التعاون 
واملنافسة في املجاالت نفسها. وفي ظل نظام للمنافسة التعاونية، على سبيل 
املثال، يتنافس الناس من بعض النواحي، في حني يتشاركون في جتميع املوارد، 
أو األفكار، أو اجلهود في نواح أخرى. ونتيجة لذلك فهم يلطفون، حتى إذا لم 

يكن بوسعهم قهر، التوتر بني اقتصادات احلجم الكبير ومرونة املبادرة.
وهناك إشارة خامس������ة تتمثل في ميل املجموعات املكتنفة في التعاون 
التجريبي إلى إعادة ترجمة مصاحلها وهوياتها اجلماعية في أثناء تقدمها 

- ولتوقع إعادة ترجمتها - بدال من أخذها كما هي.
وهنا مقارب������ة للعمل اجلماعي، والتي ال ميك������ن ملصنع الدبابيس الذي 
 ،Fordist أو اإلنتاج الكمي الفوردي ،Smithian يعمل وفق طريقة س������ميث
متثيله������ا على نحو كاف. ومن موضع األفضلي������ة ملنظور فرص اإلنتاج التي 
تنور هذه املقاربة، ميثل مصنع الدبابيس السميثي وخط التجميع الفوردي 
اختالفات محدودة ومقيدة، ال ميكن تبريرها س������وى حتت بعض الش������روط 
الت������ي تتس������م بكونها غير متوافق������ة بصورة متزايدة مع ش������روط االبتكار - 

االقتصادات املوجهة واملجتمعات والثقافات التي توجد فيها.
إن األس������س األكثر ألفة لهذه املجموعة من املمارس������ات اليوم هي الشركات 
واملدارس املتقدمة الكثيفة االس������تخدام للمعرفة. فمنها نتوقع التجديد والثروة 
على نحو متزايد. وتِعُد الش������بكة العاملية التي بدأت تش������كيلها بأن تصبح القوة 
املهيمن������ة في االقتصاد العاملي. وبرغم ذلك، تبقى مثل هذه الطالئع مرتبطة - 
على نحو ضعيف - ببقية االقتص������اد واملجتمع: فحتى في أغنى البلدان، تبقى 
األغلبية الواسعة من الناس ُمبعدة عنها وال متتلك فرصة مأمولة لاللتحاق بها. 
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وفيما يتعلق بحيويتها، تعتمد الطالئع على الظروف اخلاصة - على سبيل املثال، 
تقاليد العمل اخلاصة باحلرف املس������تقلة أو املواهب التعليمية الرفيعة، وتنظيم 

املجتمع، واحلكومة اجليدة - التي تفتقر إليها معظم أجزاء العالم.
إن األدات������ني العظيمت������ني املتوافرت������ني لتعويض النتائج غير املتس������اوية 
واالس������تبعادية لالنقس������امات بني هذه الطالئع وبني احلاميات االقتصادية 
واالجتماعية التي حتيط بها - إعادة التوزيع التعويضية من خالل الضريبة 
والنقل والدعم السياسي للملكية والشركات الصغيرة املرتكزة على العائلة 
- غير كافيتني. فهما توهنان انقساما ال ميكنهما إعادة صنعه أو استبداله. 
ويتمثل عملهما في أنسنة ما يفترض أن يكون حتميا. وهما تتركان املجتمع 
منقسما؛ فتُحرم اجلماهير الواسعة من الرجال والنساء العاديني الترتيبات 

والهبات التي ميكن أن تطور وتستغل طاقاتهم.
م������ا املطلوب للتغلب على هذا االنقس������ام، بدال من مجرد مقاومة بعض 
نتائجه، بصورة ضعيفة وانتقائية؟ نحتاج إلى االعتراف بأن هذه التجريبية 
املتقدمة هي ببس������اطة النسخة األحدث واألكثر تطرفا من مدى أوسع من 
القدرات التعاوني������ة والتجريبية، فقد أصبح النج������اح العملي لألمم يعتمد 

بصورة متزايدة على امتالكها وتوليدها.
تبدو بعض البلدان ناجحة في كل من الترتيبات املرتكزة على السوق وتلك 
الت������ي توجهها احلكومة. وهي تُظهر قدرة على التحرك بني هذه الترتيبات 
وف������ق ما تتطلب الظروف أو تقترح، كما لو كانت النماذج املؤسس������اتية التي 
تتبناه������ا، وتنبذها، وتدمجها هي األقنعة العديدة التي ميكن ارتداؤها وفق 
املناس������بة. أما البلدان األخرى فقد أساءت تدبير كل من املقاربات املوجهة 
من قبل احلكومة وتلك املرتكزة على السوق، ولم تتمكن من معاجلة حاالت 

فشلها في أحد هذين االجتاهني بالتحرك في اآلخر.
إن النزاعات املؤسساتية واأليديولوجية املألوفة خالل القرنني األخيرين، 
بتركيزها من دون هوادة على الدولة والس������وق كركنني أساسيني متعارضني 
للتنظيم االقتصادي والنمو االقتصادي، تفش������ل في التقاط أمر مهم يتعلق 
مبتطلبات حتقيق جناح عملي من احلياة االجتماعية. وما تفشل في التقاطه 

يتحول إلى جدال حول شروط وفوائد االختراع الدائم للمستقبل.
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تتسم بعض أنظمة التعاون بكونها أكثر تقبال لإلبداع - الثقافي والتقني 
واالجتماع������ي والتنظيمي - من غيرها. وهي تلطف التوتر املوجود حتما بني 
مقتضي������ات التعاون واإلبداع، والذي يتس������م بكونه مركزي������ا ومتغلغال في كل 
األنش������طة العملية، مبا في ذلك إنتاج وتبادل السلع واخلدمات. وما التعاون 
التجريبي الذي وصفناه في جزء س������ابق إال خط������وة في اجتاه ما ومجموعة 
ثانوية م������ن مجموعة مفتوحة أكبر من املمارس������ات التي تقل������ل التدخل بني 
أولويات التعاون واإلبداع املعتمدة بعضها على البعض اآلخر بشكل متبادل.

هناك بعض طرق تنظيم املجتمع والتعليم حتبذ التحرك في هذا االجتاه 
بينما تثبطه طرق أخرى. ومن خالل املساعدة على التوفيق بني مقتضيات 
التع������اون واإلبداع، فهي متكن املجتمعات أيض������ا من تغيير اجتاهها - وفقا 
للظروف - بني التوجهات املختلفة املؤسس������اتية وتلك املتعلقة بالسياسات، 
م������ع قدر مماث������ل من النجاح. ليس هناك مجتمع محك������وم عليه بالبقاء في 
مس������تواه احلالي من الوضع غير املواتي نسبيا، واملتمثل في امتالك ونشر 
القدرات التي تتيحها مثل هذه املمارس������ات. من املمكن أن يقوم كل مجتمع 

بإعادة تنظيم نفسه إلتقانها بصورة أكثر اكتماال، وكذلك جني فوائدها.
لنتدبر احل������االت الثالث التالية، وكل منها غني ف������ي احملتوى والنتيجة 
املؤسساتية، التي تس������اعد املجتمعات على حتقيق مثل هذه السيادة، والتي 
تنش������ر على طول جتربتنا االجتماعية قوة من املراجعة والتجاوز. وهي متثل 
في الوقت نفس������ه متطلبات وخصائص جتريبية دميوقراطية معممة. وهي 
ليست مجرد القاعدة االجتماعية لتقوية ونشر التعاون املشجع على االبتكار؛ 
فهي أيضا األدوات املفضلة جلواب سياس������ي للمش������كلة، التي ناقشناها في 
الفصل الس������ابق من هذا الكتاب، واملتعلقة بالص������راع بني املتطلبات املَُمِكنة 
لتأكيد الذات. والتي بفضلها ميكننا أن نتمنى أن نطور أش������كاال من احلياة 
االجتماعية تس������مح لنا باالرتباط باآلخرين بصورة أفضل من دون أن نتبرأ 
من أنفسنا، وباملشاركة في مجتمع وفي ثقافة ما من دون االستسالم لهما.
ثمة شرط أول يتمثل في جتنب التفاوت املتطرف للفرص، واالحترام، 
واالعت������راف، باإلضافة إلى اإلصرار املس������تمر على املس������اواة في املوارد 
أو النتائ������ج. ومن األقل أهمية أن يكون الفرد قادرا على حتس������ني حظه 
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)أو رؤية أطفاله يحس������نون حظوظهم( من كون بنية التقس������يم والتراتب 
االجتماعي ال تُقدر س������لفا وبصرامة كيف ميكن للن������اس أن يعملوا معا. 
وما يهم هو أن يكون الن������ص االجتماعي والثقافي املوجه ملقاربة التعاون 
قاب������ال للمراجعة. إن وجود مجال للمناورة في مهمة العمل اجلماعي هو 

ما يهم أكثر.
س������يتطلب هذا الهدف تقييد االنتقال الوراث������ي لألفضلية االقتصادية 
والتربوي������ة عب������ر العائلة. وباإلضافة إلى ذلك، فس������يكون غي������ر متوافق مع 
مريتوقراطي������ة )٭( متجذرة ومتطرفة، متن������ح األفضلية لتراتبية واحدة من 

املواهب، وتركز الفوائد على أولئك الذين يرتقون في هذه التراتبية.
إن املساواة في الفرص س������تكون قليلة للغاية: فقد تكون متوافقة، على 
س������بيل املثال، مع مريتوقراطية متنع القرارات الواسعة النطاق فيما يتعلق 
بقرارات احلياة االجتماعية واالقتصادية التي تُخضع املجتمع حلكم نخبة 
مريتوقراطية. أما املس������اواة في الظروف، حتى عند اختزالها ملبدأ احتمال 
أوجه التفاوت الذي يفيد الوضع األسوأ، فستكون أكثر من الالزم؛ فستمنح 
أولوية غير مس������تحقة لهدف هو في احلقيقة ثانوي. إن املغزى هنا هو أن 
جنعل أنفس������نا، بش������كل منفرد وبصورة جماعية، أكبر وأكثر حرية، بإبعاد 
أوجه التفاوت املتطرفة واملتحصنة ألنها تعترض سبيل املبادرات التي نرفع 

من خاللها أنفسنا إلى األعلى.
ال يجوز الس������ماح بوجود تراكم ألوجه التفاوت املتحصنة - س������واء فيما 
يتعلق بالفرص واملوارد أو باالحترام واالعتراف - والذي تتمثل نتيجته في 
إنكار أي مجموعة أو صنف من املناسبات ووسائل العمل واالرتباط )مبدأ 
الوكال������ة(. وباإلضاف������ة إلى ذلك، يجب أال تترك أي ق������درة فردية منتقصة 
للعم������ل والوكالة من دون جهد تعويضي من قبل املجتمع لالهتمام بالضعف 
وبالضعف������اء، ليس فقط بانتقاالت املال، ولكن أيضا بالرعاية الش������خصية. 
يجب جعل الناس مس������ؤولني عن االهتمام بعضهم ببعض )مبدأ التضامن(، 
وعلينا أن نرفع شبكة التقسيم والتراتبية االجتماعية التي تُلقي بثقلها على 

عالقاتنا بعضنا ببعض.
)٭( Meritocracy:  املريتوقراطي������ة؛ نظ������ام يُخت������ار فيه األفراد ويرقون على أس������اس كفاءاتهم 

وإجنازاتهم ليس إال ]املترجم[.
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هناك شرط ثان يتمثل في حتسني قدرات الرجال والنساء العاديني، سواء 
بوقايته������م ضد القمع احلكوم������ي أو االجتماعي، أو مبنحه������م معدات تعليمية 
واقتصادية. يجب أال يعتمد منح مثل هذه املعدات على تقلد وظائف معينة أو 
أداء أدوار بعينها. ومن املمكن أن يتضمن، على س������بيل املثال، املطالبة بالتعليم 
املستمر، في كل من القدرات العملية واملفاهيمية العامة واملهارات املتخصصة، 

باإلضافة إلى حد أدنى من رأسمال املوارد األساسية أو ميراث اجتماعي.
إن التعلي������م الذي يعد الفرد لكل من الفع������ل واملقاومة، والذي يدعم تقدم 
التعاون املشجع على االبتكار ميتلك مالمح مميزة؛ فهو حتليلي وعويص، بدال 
من كونه مثِقفا informative فقط، وانتقائي بدال من موسوعي، وتعاوني بدال 
من فرداني individualist أو مس������تبد، وديالكتيكي )أي يتقدم بواسطة تباين 
وجهات النظ������ر( بدال من قانوني canonical. يجب أن تتحدث املدرس������ة عن 
املستقبل بدال من التحدث نيابة عن املجتمع أو احلكومة. ويجب أن تتعرف في 

الطفل على النبي املعقود اللسان، وأن تنقذه من عائلته، وطائفته، وزمانه.
س������تحتاج أي مجموعة من الترتيبات املتعلقة بضمانات حماية القدرات 
ومبصادر حتس������ني الق������درات إلى أن تعف������ى من جدول أعمال السياس������ة 
القصيرة األمد: على س������بيل املثال، عبر أن تكون متحصنة دستوريا. وعلى 
أي حال، فبعض أش������كال االستثناء س������تكون مصلبة للمجتمع بصورة أكبر 
بكثير من غيرها؛ علينا أن نفضل تلك التي تصلبه بأقل قدر ممكن، تاركني 

االنفتاح األوسع للتجريب واالختراع.
أما الشرط الثالث فهو أن نوسع - في احلياة االجتماعية- تعرضية كل 

الترتيبات واملمارسات للتحول التجريبي )مبدأ املراجعة(.
ق������د يختلف أحد األنظمة االجتماعية والثقافية عن اآلخر في الدرجة التي 
مينع بها نفس������ه من التحدي والتغيير، مما يطيل املسافة بني اخلطوات العادية 
التي نقوم بها ضمن إطار مؤسساتي وأيديولوجي ال ندركه على نحو جيد، وبني 
احلركات االستثنائية التي نتحدى بواسطتها ونغير قطعا من اإلطار. وكلما ازداد 
مثل هذا النظام جتذرا، وكلما زاد إخفاؤه لنفس������ه كشيء طبيعي بدال من شيء 
صنعناه بأنفس������نا؛ زاد كونه َقَدرا مزيفا. تتمثل النتيجة العملية في تكبير درجة 

اعتماد التغيير على األزمة، مما يستعبدنا خللقنا اجلماعي اخلاص. 
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م������ن مصلحتن������ا أن نتحرك ف������ي االجت������اه املعاكس، بتبنى املمارس������ات 
واملؤسس������ات التي تقصر املسافة بني حركاتنا احملافظة على السياق وتلك 
احملولة للس������ياق، وتقليل اعتماد التحول عل������ى الصدمة وتبديل طبيعة بنى 
املجتمع والثقافة. ينطبق هذا االهتمام بقوة وأسبقية خاصة على ترتيباتنا 
السياسية: فهي تضع الشروط التي نراجع بناء عليها كل الترتيبات األخرى، 

ونراجع شروطها اخلاصة باملراجعة والتنقيح.
يجب أن تتضمن املمارسة التنقيحية أيضا ابتكارات في التنظيم القانوني- 
املؤسساتي لكل من اقتصاد السوق واملجتمع املدني احلر. إن األنظمة املختلفة 
للملكي������ة اخلاصة واالجتماعية يج������ب أن تتعايش جتريبي������ا ضمن االقتصاد 
 agents اإلقليم������ي نفس������ه، أو الوطني، أو العامل������ي. ويجب أن تك������ون العوامل
االقتصادية حرة بقدر اإلمكان للتحرك بني األنظمة وفقا لطبيعة مشروعها.

من بني عالم������ات النجاح في إجناز هذه الش������روط الثالث������ة، وأكثرها 
مباش������رة فيما يتعلق بالثالث، أننا س������نكون قد قللنا اعتم������اد التغيير على 
األزمة ووصلنا باملجتمع واحلياة ذاتها إلى مستوى أعلى من الوعي والشدة 

من دون حتريض الكارثة. 
ليست هذه مجرد الش������روط املفضلة للقدرات املميزة التي أطلقت عليها 
اس������م التجريبية أو التعاون املش������جع على االبتكار؛ كما يجب أال نثمنها ملجرد 
أنها تعزز التقدم املادي، وتساعد على رفع أعباء الفقر، والعجز، والكدح التي 
تس������تمر في إرهاق كاهل البشرية. على أحد املستويات، هي تشكل جزءا من 
أس������اس تقدمنا في إعطاء جواب سياس������ي وجماعي للصراع األساس������ي بني 
املتطلبات املمِكنة لتأكيد الذات. وعلى مستوى آخر، فهي تدعم الثقافة العامة 
لدميوقراطية ُمحبة لالس������تطالع، والتي متتل������ك داخلها مخاوف وطموحات 
البراغماتية املتحررة أفضل فرصة لالزدهار. وهي ترفع اإلنسانية البسيطة 
إلى أعلى، مما يزيد قدرتنا على اكتش������اف الضوء في العالم الغامض لألمور 

العادية واكتشاف العبقرية البناءة في قدرات الرجال والنساء العاديني.
وعلى أي حال، فهي لن تعمل ذلك تلقائيا، وبالضرورة فهي لن تفعل ذلك 
إال إذا اقترنت هذه الترتيبات والشروط مع تطوير مؤسسات، وممارسات، 
وروح سياسة دميوقراطية مفعمة بالطاقة. وسيتم تنظيم مثل هذه السياسة 
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لتفضيل احلل السريع للطريق املس������دود، واالشتباك املستدام للمواطنني، 
واالختبار املوس������ع، ف������ي أماكن وقطاعات بعينها، لبدائل احللول الس������ائدة 
في احلي������اة الوطنية، وتعميم ضرب من املي������راث االجتماعي الذي يضمن 
الوصول إلى الهبات واحلصانات احملِس������نة للقدرات، والتحطيم املوجه ألي 
حاالت من الضرر واالستبعاد املتجذر الذي ال يستطيع الناس الهروب منه 

بواسطة أنواع املبادرة االقتصادية والسياسية املتوافرة لديهم.
يج������ب أن يحدث تعميق الدميوقراطية اآلن على مقياس عاملي. في عالم 
من الدميوقراطيات، تتمثل قيمة االختالف بني األمم وقيمة السيادة الوطنية 
في تطوير القدرات واإلمكانات احملتملة لإلنسانية في االجتاهات املختلفة. 
ليس األمر أنه ليس هناك شكل طبيعي للحياة اإلنسانية فقط؛ فليست هناك 
أيضا صيغة مؤسساتية وثقافية محددة ألي دميوقراطية، أو اقتصاد للسوق، 
أو ثم������ة مجتمع مدني ُحر. وبالتالي، يجب عل������ى الدول القومية واملجتمعات 

اإلقليمية للعالم أن تُصبح أدوات للتخصص األخالقي ضمن اإلنسانية.
نحن نواجه تناقضا مزدوجا في بناء مثل هذا النظام العاملي. فمن ناحية، 
نحن نحت������اج إلى االختالف من أجل التماثل. إن تطوير إنس������انية مش������تركة 
يتطلب تقوية، وليس إضعاف التجارب الوطنية، ودون الوطنية، وفوق الوطنية 
املتباعدة. إن اخلطر الذي يجب أن نخش������اه أكثر م������ن غيره ليس االختالف 
احلقيق������ي، املفتوح للتجريب واملس������اومة، بل الرغبة العاج������زة والغاضبة في 
االختالف في مواجه������ة اضمحالل االختالف الفعلي بني األمم. ومع اقتراب 
األمم من أن تكون متش������ابهة في التنظيم والتجربة، فقد تكره بعضها البعض 
لدرجة أكبر بس������بب االختالف الذي ترغبه واالختالف الذي فقدته؛ وبالتالي 

فإن منحها أدوات األصالة اجلماعية ميثل إحدى أكبر مصالح اإلنسانية.
ومن الناحية األخرى، فنحن نحتاج إلى التماثل من أجل االختالف. إن 
القدرة على صنع االختالف على أساس حقوق الفرد والتمكني الدميوقراطي، 
وليس على أساس التقاليد املتحجرة - فصنع االختالفات التي نخلقها يهم 
أكثر م������ن تلك التي نرثها - قد تتطلب من املجتمعات املعاصرة عبور بوابة 
مش������تركة من اإلبداعات املدقِرطة democratizing والتجريبية في تنظيم 
السياس������ة، واالقتصاد، واملجتمع������ات املدنية. وفي كل م������ن مناحي احلياة 
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االجتماعية، جن������د في العالم اآلن مدى ضيقا من اخليارات املؤسس������اتية 
املتواف������رة - وهي ط������رق مختلفة لتنظيم الدولة أو الش������ركة، أو العائلة، أو 
املدرس������ة. وهذه الذخيرة املؤسساتية هي َقَدر املجتمعات املعاصرة؛ ويعني 

تكبير هذه الذخيرة أن نثور ضد الَقَدر.
وللب������دء م������ن حيث نحن، على أي ح������ال، تتمثل مهمتن������ا األولى في تطوير 
مؤسسات وممارسات الدميوقراطية املفعمة بالطاقة، واقتصاد سوق مدقرط، 
ومجتمع مدني منظم ومس������تقل، وهبات تعليمي������ة واقتصادية للفرد متكنه من 
املقاومة باإلضافة إلى العمل. إن اإلصالحات القادرة على إحداث هذا التأثير 
قد تبدو متش������ابهة في تش������كيلة واس������عة من البلدان التي قد تُفَعل فيها. ومع 
ذلك، فمن بني تبريراتها أن تسهل التباعد الالحق واألكثر تطرفا، على أساس 

احلقوق والهبات الفردية، والسياسة الدميوقراطية، والتجريب املعمم.
ليس ه������ذا برنامجا للتعددية املفرطة ألش������كال احلياة؛ فه������و يعتنق قيمة 
االنفتاح لكنه يُنكر وهم احلياد؛ وبالتالي فهو ينكر التمييز غير املش������روط بني 
احل������ق واخلير. وهو يرغب في نظام عاملي من ش������أنه جع������ل العالم أكثر أمنا 
للدميوقراطي������ة والتجريبية، ويحتوي، ويوازن، وف������ي النهاية يقوض كل القوى 
املهيمن������ة. وهو يعرض نظام������ا للتجارة العاملية، يخت������ار - كهدفه التنظيمي - 
التوفيق بني املسارات البديلة للتنمية الوطنية ضمن اقتصاد عاملي مفتوح بدال 
م������ن حتقيق احلد األقصى من التجارة احلرة. وهو يرفض مبدأ لبناء اقتصاد 
عاملي يترك الس������لع ورأس املال حرة في أن جتوب العالم، وبرغم ذلك يسجن 

العمال داخل األمم أو ضمن مجتمعات الدول القومية املتجانسة نسبيا.
 وهو يصر على أن رأس املال والعمال يجب أن يفوزا معا، في خطوات 
صغي������رة متزايدة، باحلق ف������ي عبور احلدود الوطنية. وه������و يرى أن حرية 
انتقال العمال هذه هي األقوى من بني جميع قوى املساواة، وأنها متثل ركنا 
أساسيا للحرية الفردية: ضمان أن يكون الفرد قادرا على الهروب من األمة 

التي اتُفق وإن ولد فيها وأن ينضم إلى أمة أخرى.
وبرغ������م التزام������ه بالتنمية عبر االخت������الف، يلتزم ه������ذا العرض برؤية 
معين������ة. فهو يرب������ط رؤيته بأقوى املصال������ح املادية األخالقية لإلنس������انية، 
وهو يس������عى إلى تعزيزها من خالل مجموعة مفتوحة لكنها مش������روطة من 

9 (197-208).indd   206 10/31/11   12:26 PM



املجتمع: االختراع األبدي للمستقبل

207

التجارب اجلماعية ف������ي احلياة الوطنية. وهو يؤيد الليبراليني والتقدميني 
الكالسيكيني ضد الليبراليني والدميوقراطيني االجتماعيني املعاصرين في 

ناحيتني حاسمتني ومرتبطتني.
أوال، ففوق املساواة هو يثمن العظمة - حتسني قدرات وجتربة اإلنسانية 
العادية واإلكثار ضمن اإلنس������انية من الش������خصيات وأشكال احلياة القوية 
واملتباينة. أما األشكال املتغايرة البطولية واألرستقراطية للتحكم في الذات 
- خ������داع الذات وهزمي������ة الذات باإلضافة إلى تل������ك القمعية - فيجب أن 
يُعاد اختراعها خالل عملية »دقرطتها«. تعمل أوجه عدم املساواة املتطرفة 
واملتجذرة على بناء حاجز يعترض هذا االنتشار للسلطة، والفرص، والشدة. 
وعلى أي حال، فإن الس������عي إلى تسوية جامدة للظروف ميثل بديال مؤسفا 

لهذا االستغالل للطاقة ومثل هذا التوسيع للشخصية.
ثاني������ا، هو يرفض تقيي������د طموحاته إلى تخفيف، من خالل االس������تحقاقات 
االجتماعية وإعادة التوزيع التعويضي، تأثيرات الترتيبات االجتماعية الراسخة 
في عدم املس������اواة واالس������تبعاد. وهو يصر، بنية إعادة البناء، على إعادة دخول 
مناطق إعادة تنظيم السياسة واإلنتاج التي سرعان ما تخلت عنها الدميوقراطية 
االجتماعي������ة للقرن العش������رين. وبهذا املعنى، فهو يتش������ارك تصميم الليبراليني 
الكالس������يكيني على دفع مش������روعهم إل������ى األمام من خالل إصالح املمارس������ات 
واملؤسسات. وعلى أي حال، فهو يصر على عدم كفاية، ليس البرنامج املؤسساتي 
الليبرالي الكالس������يكي فقط، ولكن أيضا وصف املؤسسات والتغيير املؤسساتي 
الذي تشاركه الليبراليون واالشتراكيون. ويرى أن مهمته تتمثل في تخطيط اجتاه 
ما، يتحدد بالتغيير التراكمي والتدريجي، بدال من تزويد مخطط - أو توجيه - 

يصبح بعيد املدى بفعل استمرارية جتاربه وليس بفعل فجائية وسعة تأثيره. 
وباإلضافة إلى ذلك، فهو يضغط على كل من جانبي العالقة الديالكتيكية 
بني إصالح مؤسساتنا ومراجعة مفاهيمنا، مما ينقلنا إلى وجهة نظر أخرى 

للدميوقراطية، ويشكل جزءا من وجهة نظر أخرى حول أنفسنا.
ال ميكنن������ا حتقيق دميوقراطية متعمقة ضم������ن عوملة ُمعاد توجيهها إذا 
واصلن������ا االعتقاد بأن خلق االختالف هو املش������كلة وليس احلل، أو القبول 
بفكرة أن السياس������ة الصغيرة تس������اعد الناس الكب������ار. وال ميكننا، على أي 
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ح������ال، أن نصل إليها من خالل التفاني النظري لبرنامج ش������امل لإلصالح 
املؤسس������اتي. وال ميكننا أن نحققه س������وى من خالل إعادة التفسير املقنعة 

للمصالح املعترف بها. 
إن املصلحة األقوى ف������ي كل أنحاء العالم، في أفقر البلدان وكذلك في 
تلك الغنية، هي مصلحة احلشود الهائلة من الناس الذين يتطلعون إلى قدر 
متواضع من االزدهار واالس������تقاللية، والذين يحلمون بكل من عمل صغير 
وذات أكبر. هل ميكن إعادة توجيه هذا االش������تياق عن طريق حتويل أدواته 
املعتادة في مؤسس������ات املجتم������ع وخرافات الثقافة؟ ميثل هذا في كل مكان 

السؤال األهم الذي يواجه التقدميني.
ليس بوسعهم اإلجابة عن هذا السؤال باإليجاب إذا كانوا يصرون على 
  conservatism دم������ج الراديكالية النظرية حول إعادة التوزيع مع احملافظة
العملي������ة فيما يتعلق باملؤسس������ات. وال ميكنهم اإلجابة عن������ه باإليجاب إال 
بواس������طة اكتش������اف كيفية إعادة تنظيم الس������ياق العملي حلياتنا بطرق من 
شأنها أن تفتح ترتيبات وافتراضات املجتمع على التحدي والتغيير من دون 
مس������اعدة من األزمات والكوارث. ليس������ت القضية املشتركة بني التجريبية 
الدميوقراطي������ة والبراغماتية املردكلة هي أنس������نة املجتم������ع؛ بل هي تأليه 

اإلنسانية - في حياة الفرد، وكذلك في تاريخ النوع.
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التجريبية الدميوقراطية
يتطلّب االختراع الدائم للجديد أن نقّصر 
املسافة بني احلركات املألوفة التي نقوم بها 
ضمن عواملنا االجتماعي������ة، وبني احلركات 
الَعَرضي������ة التي فيها نُعيد صن������ع ِقَطع هذه 
العوالم، كما يتطلب أن نقلّل اعتماد التحّول 
على األزمة، بجعل التغيير أمرا متضمنا في 
احلياة االجتماعي������ة وإضعاف تأثير ما جاء 
من قبل على ما يأتي الحقا. وهو يفترض أّنه 
حتى من دون التحريض الناجت عن الصدمة، 
ميكننا جعل جتربتنا اليومية أكثر شدة حتى 

ن سلطاتنا.  ونحن نحسِّ
من األسهل أن تنّظم مجموعة من الناس 
عن أن تبعث فيهم احلي������اة. وليس الطموح 
األكبر للسياسة هو املساعدة على تنظيمهم، 

بل املساعدة على بعث احلياة فيهم.

10

السياسة الدميوقراطية 
كضّد للَقَدر 

»ال ميكن لإلنس������انية تطوير 
قدراتها إال بواسطة تطويرها 
سواء  مختلفة،  اجتاهات  في 
من خالل األمم واحلضارات 
الت������ي ظلت حت������ى اآلن متثل 
ف������ي  الرئيس������يني  األبط������ال 
التاريخ العاملي، أو في أمناط 

أخرى لم تُختَرع بعد«
املؤلف

209

10 (209-224).indd   209 10/31/11   12:24 PM



يقظة  الذات

210

وفي أثناء مواصلة هذا البرنامج، ثمة مجموعة من املمارس������ات متتلك 
األولوية على كل املجموعات األخرى: ممارس������اتنا السياس������ية؛ فهي تضع 
شروط املُراجعة، وتلك اخلاصة مُبراجعة شروط املُراجعة، لكّل ممارساتنا 
األخرى. إّن شكل احلياة السياسية لشعب ما، والتي تتناسب مع البرنامج، 
ومع هدفه امللِهم املتمثل في جعلنا أكثر ربانية، يجب أن يكون ش������كال يحّرر 

نفسه من معارضتني فكريتني مألوفتني.
إن املغاير األول الذي نحتاج إلى التغلّب عليه يُعارض السياسة الروتينية 
والثوري������ة. من ش������أن السياس������ة الثورية أن تغّي������ر الترتيبات املؤسس������اتية 
والفرضي������ات األيديولوجي������ة للمجتمع، بناء على رغب������ة الزعماء الرؤيويني 
واألغلبيات الكادحة، في ظروف األزمات الوطنية. أما السياس������ة الروتينية 
فتعي������د توزيع املوارد املادية والرمزية ضمن إطار مؤسس������اتي وأيديولوجي 
تترك������ه دون حتد، من خالل التس������ويات املتعلقة باملصال������ح وبالرؤية، التي 
يتوّسط فيها السياسيون احملترفون، في ظل ظروف ال يُعكر صفوها خطر 

اقتصادي أو عسكري جسيم.
إّن فك������رة السياس������ة الثورية، على أي حال، هي مج������رد خرافة أو على 
األقل حالة مقّيدة، وهي ملطخة بإجح������اف النظرية االجتماعية األوروبية 
الكالسيكية التي وفقا لها، فإن الترتيبات املؤسساتية واأليديولوجية للحياة 
االجتماعي������ة تكون أنظمة غير قابلة للتجزئة، والتي تبقى أجزاؤها املنفردة 
أو تس������قط معا. ولو كان ه������ذا اإلجحاف مبّررا، لكانت احلياة السياس������ية 
لش������عب ما مقتصرة على التالع������ب اإلصالحي عندما يجحد غياب األزمة 

فرصة التغيير الثوري.
وبفكرته������ا اخليالي������ة لتغيير ال������كل، تصبح فكرة السياس������ة الثورية في 
املمارس������ة العملية ُعذرا لنقيضها: أنس������نة نظام لم نع������د نعرف كيف نُعيد 
تخّيل������ه أو كي������ف نُعيد صنعه. ف������ي املجتمعات املعاصرة، يتمثل الش������كالن 
الرئيس������يان لهذه األنس������نة في إعادة التوزيع التعويضي - من خالل نظام 
الضريب������ة والنقل وإضف������اء املثالية على القانون - كمس������تودع للمبادئ الال 
شخصية للحّق وللسياسات املوجهة للمصلحة العاّمة. إن التغيير احلقيقي 
في بنية الترتيبات والفرضيات التي تشّكل صراعاتنا حول مصادر السلطة 
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السياسية، ورأس املال االقتصادي، والسلطة الثقافية التي نصنع بواسطتها 
احلاضر ضمن املس������تقبل هي دائما تغيير للجزء، وبالتالي فإّن السياس������ة 

الثورية احلقيقية هي اإلصالح الثوري.
صحيح أننا نالحظ في كل احلكومات احلديثة تعاُقب حلظات إعادة التأسيس 
refoundation وفترات التطبيع. وفي تاريخ الواليات املّتحدة، على س������بيل املثال، 
كانت حلظات إعادة التأس������يس هي إقامة اجلمهورية املستقلة، واحلرب األهلية 
وآثارها، وحقبة الكساد االقتصادي واحلرب العاملية في منتصف القرن العشرين. 
وعلى الرغم من هذا، فإن إيقاع التس������خني والتبريد ليس من احلقائق الطبيعية 
حول املجتمع؛ بل هو أحد نواجت الطريقة التي تقوم بها املؤسسات، واملمارسات، 

واألفكار بتنظيم العالقة بني التكرار واالبتكار في احلياة السياسية لشعب ما.
فش������لت متاما جميع احلكومات القدمية واحلديثة، مبا فيها احلكومات 
الدميوقراطية، في س������لب النظام االجتماعي والثقافي من مظهره الكاذب 

للضرورة الطبيعية، وفتحته عنوة لقدراتنا على إعادة التجميع والترميم. 
وقد أسست، على س������بيل املثال، رابطة مبالغا فيها وغير ضرورية بني 
حماية األفراد ضّد القمع احلكومي أو اخلاّص وبني عزل احلياة االجتماعية 
الراسخة ضّد التحدي التجريبي واملُراجعة. وإلى هذا املدى، فقد ساعدت 
على خلق تناوب بني التس������خني والتبريد سنتعرف الحقا عليه باخلطأ على 

أنه خاصية يتعّذر استئصالها للتاريخ.
نحن في حاجة إلى »خلبطة« فئتي اإلصالح والثورة، وما يجب أن نحتاج 
إليه هو ش������كل من احلياة السياس������ية التي متّكننا من تغيير كّل ش������يء في 
 gradualist احلياة االجتماعية، واح������د في كّل مرة. قد يكون ذلك تدّرجيا
ف������ي طريقته، وم������ع ذلك فهو ثوري في نتيجته. وه������و ينتج متديدا وانحناء 
النهائيني يستغنيان عن اخلراب كمحّرض للتغيير، ويسمح لنا بردم الفجوة 
بني التفكير العملي في املش������كالت والتفكير النبوئ������ي حول البدائل وحول 

تغيير سياقاتنا، قطعة فقطعة، ونحن نقوم بوظائفنا، يوما بعد يوم.
أم������ا املعارض������ة الثانية التي يجب أن نحّرر منها أنفس������نا، فهي املقارنة 
ب������ني جمهورية خرافية  ميتّص القلق السياس������ي فيه������ا املصلحة اخلاصة، 
وبني منظور متحرر من الوهم للسياس������ة الدميوقراطية احلديثة تُعبِّر فيه 
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السياس������ة عن - وتخدم - املصالح املادية واألخالقية املتشّكلة خارج العالم 
السياسي. ال ميكن أن يكون هناك توليف حقيقي بني جانبي هذه املعارضة: 
فاجلان������ب الثاني حقيقي، أما األول فه������و مجّرد فكرة نعّبر من خاللها عن 
خجلنا من نتائج االعتقاد السائد اآلن بأنه يتعني تصغير السياسة إذا أريد 

لنا أن نصير أعظم.
تتمثل املهّمة في اتخاذ اجلانب احلقيقي - جانب الفرد املجّسد 
واملتوّضع، مع انكماش������ه من التأييد الصاخب للتاريخ، وحتّيزه فيما 
يتعل������ق باملصالح وبوجه������ات النظر - وكذلك، ومن ه������ذه الناحية، 
توس������يع نطاق مس������ؤولياته، وأوجه تعاطفه، وس������لطاته. إن عالمة 
النجاح في هذا املس������عى س������تكون تصعيدا متزامن������ا ومرتبطا، في 
غياب األزمات، ملس������توى الطاقة وللمحتوى البنيوي للسياسة - أي 
خصوبيتها في إنتاج التجارب والبدائل. س������تتمثل عالمة ثانية على 
النجاح في تخفيف النوعية االستثنائية أو الَوْجدية ecstatic للحياة 
السياس������ية: اختالفها عن أش������كال الق����رار والتنسي����ق في وجودنا 
اليومي الع������ادي، أما العالم������ة الثالثة فهي تعمي������م جتربة الوكالة 

السياسية الفّعالة في املجتمع.
في حّل املش������كالت اجلماعية عب������ر احللول اجلماعية، املتش������ّكلة في 
وس������ط اخلالف والصراع املنّظمني، ثمة عالمة رابعة س������تكون تقوية، في 
عق������ول أعداد كبيرة من األفراد في العديد من مناحي احلياة، فكرة احلياة 
السياس������ية كتري������اق للَقَدر وكضم������ان لقدرتنا على التعاط������ي مع أي عالم 

اجتماعي من دون االستسالم له.
إن سياس������ة قادرة على التغلّب على هذي������ن املتغايرين في االجّتاه الذي 
وصفته يجب أن تكون اليوم سياسة دميوقراطية وجتريبية، ويجب أن ترى 
ف������ي الدميوقراطية التعبير العملي املؤّسس������ي لإلميان باإلمكانية التحّولية 
للرجال والنس������اء العاديني، وبقدرتهم على حكم ش������ؤونهم اخلاصة وانتزاع 
القّوة بعيدا عن أّي فئة أو مجموعة تّدعي امتالك وصول ممّيز إلى وسائل 
صنع املس������تقبل اجلماعي ضمن احلاضر االجتماعي. لكن إلى أّي نوع من 

الدميوقراطية يشير هذا املبدأ؟
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ردكلة الدميوقراطية
تظل مثلنا العليا ومصاحلنا دائما رهينة للمؤسسات واملمارسات التي 
متّثلها في احلقيقة، وبعد املغامرات والصراعات املفجعة للقرن العش������رين 
وس������قوط العديد من آمالها اليوطوبية، جتد اإلنسانية نفسها مربوطة إلى 
ذخي������رة محدودة للغاية من اخليارات املؤسس������اتية لتنظي������م كّل من أجزاء 
احلياة االجتماعي������ة، وهذه اخليارات هي َق������َدر املجتمعات املعاصرة، وال 

ميكننا الهرب من ذلك الَقَدر إال بواسطة جتديد وتكبير هذه الذخيرة.
ولعم������ل ذلك، علينا أن نحّرر أنفس������نا من أوهام الض������رورة اخلاطئة التي 
أفس������دت التوجيه املزّود من قبل الفكر االجتماعي للسياسة التحّولية: األفكار 
املتعلق������ة بقائمة مغلقة م������ن أنظمة التنظيم االجتماع������ي، وعدم جتزؤ كّل من 
هذه األنظمة، وتعاقبها التاريخي حتت ضغط القوى ش������به القانونية. علينا أن 
نسترد، من األسفل لألعلى ومن الداخل للخارج، تخّيل البدائل. ولتحقيق هذه 
الغاية، علينا أن ندرك أّن االختالفات املؤسس������اتية الصغيرة ميكنها أن حُتدث 
تأثيرات عملية هائلة، وأن االجّتاه املّتخذ هو أكثر أهمية من طول كّل خطوة.

وليس هناك جزء من هذا العم������ل أكثر أهمّية من إعادة بناء الدميوقراطية، 
بالنظر إلى دور السياسة في رسم احلدود اخلارجية ملراجعة كّل جوانب املجتمع. 
لنتدبر خمس مجموعات مشتركة من االبتكارات، املصنوعة كلّيا من مواد األفكار 
والترتيبات املتوافرة على نطاق واس������ع في حياة وفكر املجتمعات املعاصرة. وكّل 
منها يكشف سمة متمّيزة إلحدى الطرق العاّمة للتفكير حول كيفية صنع املستقبل 
ضمن احلاضر. ومتتلك تفاصيل أّي من هذه البرامج أهمية ظرفية وعابرة، أما 
إجراءات التفكير وعادات العقل الذي ينّوره فقد تعيش ملدة أطول. واالجّتاه الذي 
تتخذه يكشف الطريقة التي ميكن من خاللها ملفهوم لإلنسانية - مثل ذلك الذي 

طورناه في هذا الكتاب - أن يُدَرك في منط عملي من احلياة.
تدعم املجموعة األولى من االبتكارات رفعا مس������تمرا ملس������توى التعبئة 
السياسية، واالرتباط الش������عبي في احلياة املدنية، وهذه ستكون املبادرات 
التي تصلح متويل السياسة، والتي متنح وصوال أكثر حرية لوسائل االتصال 
اجلماهيري للحركات االجتماعية وكذلك لألحزاب السياسية، والتي تشّجع 

املفاضلة بني البدائل الواضحة في احلياة الوطنية.
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يتمثل املبدأ في تس������خني السياس������ة، ولكن عمل ذل������ك بطريقة منّظمة 
وليس بالوس������ائل ضّد أو خارج املؤسس������اتية، وإلنكار ذلك، علينا أن نختار 
بني ماديس������ون )٭( وموسوليني )٭٭(. وهو مبدأ يتناقض بصورة مباشرة مع 
فرضيات أي علم سياس������ي محافظ يفترض وجود عالقة عكسية ثابتة بني 
حماس������ة التعبئة والتنظيم املؤسس������اتي للسياس������ة. وعلى العكس من ذلك، 
تختلف املؤسس������ات السياسية بصورة حاس������مة في مدى تشجيعها ودعمها 

لالرتباط السياسي الشعبي.
إّن الفك������رة املس������تبطنة تتعلق بارتباط بني مس������توى الطاقة في 
ش������كل ما للحياة السياسية وخصوبتها في إنتاج البدائل. أما درجة 
احلرارة العليا فتجعل بنى احلياة االجتماعية أكثر سالسة، وبالتالي 
تكون هذه املجموعة األولى من االبتكارات مرتبطة بصورة مباشرة 
مبصلحتنا في صياغة الترتيبات التي حتّس������ن األوضاع التي تسمح 
لنا بصورة أفضل بصدع االختالف بني أن نكون داخل عالم اجتماعي 

وأن نكون خارجه.
هناك مجموعة ثانية من االبتكارات، تعّمق وتوّس������ع إجنازات األولى 
بدمج مالمح الدميوقراطية التمثيلية وتلك املباش������رة. إن الدميوقراطية 
التش������اركية املباشرة، التي ال تس������اعدها املؤسسات التمثيلية، تفشل في 
الواق������ع في أن تعمل في الدول الكبيرة. وبرغ������م هذا، فإن فرضية كون 
الدميوقراطي������ة املباش������رة وتل������ك التمثيلية ال ميك������ن أو ال يجب أبدا أن 
تختلط������ا متثل إجحافا دوغماتيا، يكش������ف تخيال فقيرا إلمكانية التأثير 

املتبادل بني ُمثُلنا الدميوقراطية وجتاربنا املؤسساتية.
إّن االندم������اج التراكم������ي ملالم������ح الدميوقراطي������ة املباش������رة في تنظيم 
الدميوقراطية التمثيلية ه������و الترياق األقوى لألوليغاركية )٭٭٭( في جميع 
أش������كالها املتغّيرة باستمرار، وهو أيضا األداة األكثر فاعلية التي ميكن من 
)٭( Madison: جيمس ماديس������ون )1751 - 1836( الرئيس الرابع للواليات املتحدة )1809 - 

1817( ]املترجم[.
)٭٭( Mussolini: بنيتو موس������وليني )1883 - 1945( زعيم فاشي وديكتاتور حكم إيطاليا بني 

عامي 1922 و1943 ]املترجم[.
)٭٭٭( Oligarchy: األوليغاركية حكم القلّة ]املترجم[.
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خاللها - في احلياة السياس������ية للناس - تقوية اإلحساس بالعمل الفردي 
الفّعال، والتغلّب على اإلحس������اس بعدم جدوى العمل السياس������ي، وتقصير 

املسافة بني السياسة وبقّية أجزاء التجربة االجتماعية.
ه������ذا التضمني للدميوقراطية املباش������رة في الدميوقراطي������ة التمثيلية 
ميكن أن يّتخذ أش������كاال من مثل تنوع اكتناف املجتمعات احمللّية في صياغة 
وتطبيق السياس������ات االجتماعية والقرارات املتعلقة بامليزانية، واس������تخدام 
االس������تفتاءات العامة البرامجية الش������املة لتحطيم الطرق املس������دودة بني 
الف������روع السياس������ية للحكومة في ظل نظام للحكومة املنقس������مة، أو لتغيير 

مسار السياسات والقانون في ظل أّي نظام للحكم.
إّن الفكرة املُلهمة هنا هي أن العمل واملس������ؤولية ينتجان السعة واألمل. 
وهم������ا ال يفعالن ذلك بإخضاع أو بالتضحي������ة باملخاوف اخلاّصة ملصلحة 
ال������والءات العاّمة، ولكن باألحرى بالتوس������يع، التدريج������ي، ملدى مصاحلنا 
وأوجه تعاطفنا العادية، بحيث تُصبح أكثر نفاذا وشمولية. وبهذه الطريقة، 
فنحن نس������لب البنى الت������ي صنعناها من غالفها م������ن الطبيعية والضرورة. 
ونحن نتقّدم في جهودنا لالس������تغناء عن الكارثة كقابل������ة للتغيير، وبالتالي 
فنحن ننجح في جعل التغيير يجيء من الداخل أكثر من داخل املجتمع ومن 

داخل أنفسنا.
ثمة مجموعة ثالثة من االبتكارات تتخذ لها هدفا يتمثل في تعجيل سرعة 
السياسة التحّولية وتس������هيل إعادة الصياغة السياسية للحياة االجتماعية 
بحّل الطريق املسدود بني مراكز ومصادر السلطة السياسية بصورة سريعة 
وحاس������مة. يتمثل أح������د مقومات النظام الدس������توري الليبرالي حتت مظلة 
فصل الس������لطات )كما هي احلال في النظام الرئاسي األمريكي( في ربط 
الهدف الليبرالي لتجزيء السلطة بالهدف احملافظ إلبطاء وتيرة السياسة. 
ونتيجة ذلك هي وضع جدول بأوجه التش������ابه ب������ني الوصول التحّولي ألي 
مشروع سياسي وبني قسوة العقبات الدستورية التي يجب أن يتغلّب عليها 
تبني������ه. وهذا الربط خاطئ وضار في الوقت نفس������ه بطموحات التجريبية 
الدميوقراطية. ميكننا أن نؤّيد املبدأ الليبرالي مع التخلي في الوقت نفسه 

عن ذلك احملافظ.
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وعلى س������بيل املثال، ففي ظل نظام رئاس������ي على الطراز األمريكي، قد 
نسمح للكونغرس والرئيس بالدعوة إلى االنتخابات املتوّقعة، والتي ستكون 
دائما متزامنة بالنسبة إلى كال الفرعني، بحيث تضطر القوة التي مارست 
ه������ذا اخليار إلى أن تدفع ثمن خوض اخلط������ر االنتخابي. أو رمّبا فرضنا 
عليهم إحالة طريقهم املس������دود إلى مناظرة وطنية واتخاذ القرار من خالل 
استفتاء عام. ومبثل هذه األدوات البسيطة واملألوفة، ميكننا َعكس املنطق 
السياسي للنظام، وحتويله إلى ماكينة لتسريع وتيرة السياسة التحّولية بدال 

من إبطائها.
أما حيث ال يوجد فصل للس������لطات )على س������بيل املث������ال في ظل النظام 
البرملاني الكالس������يكي( فقد تبدو مثل هذه االبتكارات غير ضرورية. وبرغم 
هذا، فنفس تأثير تطبيع النظام االجتماعي بإضعاف فرص حتّوله السياسي 
قد ينتج عن ممارس������ة عق������د الصفقات بني املصالح املنّظم������ة القوّية، والتي 
ميكن لكّل منها عمليا ممارس������ة حق النقض )الفيتو(. وبالتالي فإّن احلّل هو 
اإلصرار في املجموعتني األوليني من االبتكارات في هذا البرنامج على ردكلة 
الدميوقراطية. وهي تقّوض املسكة اخلانقة لألوليغاركية على السلطة. وفي 
الوقت نفس������ه، ففي غي������اب الصدمة، فهي تُذيب انصه������ار املفاهيم املتبلورة 
للمصال������ح اجلماعية التي تعتمد، في مظهرها اخلارج������ي من الطبيعية، أو 

الضرورة، أو السلطة، على التسريح demobilization السياسي للشعب.
والفك������رة الهادية هنا هي أنها وحدها أوج������ه قصور ترتيباتنا وبصائرنا 
متنعن������ا من تعلّم كيف جنّزئ الس������لطة من دون تعقي������م إمكاناتها التحّولية. 
ولتأييد احلرّية السياسية، لس������نا في حاجة إلى أن ننّظم احلياة السياسية 
بحيث تصبح مترينا على ممارس������ة احللول البديلة لكال احلزبني. إّن سرعة 
احلياة السياسية لشعب ما هي مزية ضرورية: فهي جتعل لكّل حلظة قيمتها، 

كما هي احلال في وسط األزمة التي لم نعد نرغب في االعتماد عليها.
ثم������ة مجموعة رابعة م������ن االبتكارات، تزيد بطريق������ة أخرى من قدرتنا 
على التجريب بشكل حاس������م في اجتاه معنّي مع حتويط رهاناتنا. وتسمح 
ه������ذه االبت������كارات ألماكن أو قطاعات معّينة باالنس������حاب من بعض أجزاء 
القواعد الراس������خة للقان������ون، ومن ثم اختبار قواعد أخ������رى. وهكذا، ففي 
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أثن������اء انتهاج بلد ما لطري������ق بعينه، والذي يتحدد بالق������رارات املُتخذة في 
سياسته الوطنية، فإن مثل هذه الترتيبات تسمح بالتجريب، داخل جزء من 
أراضيه أو حياته، على منوذج آخر ملستقبله. وهو مبدأ ال يتحقق إال بشكل 
ناق������ص في النظام الفدرالي التقلي������دي، أوال، ألنه يتخذ حتت ذلك النظام 
ش������كال إقليميا فقط، ثانيا، وهو األكثر أساس������ية، ألن الوحدات الفدرالية 
املختلف������ة ال تتمّتع منوذجيا إال بالقدر نفس������ه من حرية االختالف. واملغزى 
هنا هو زيادة املدى الذي ميكن معه للعمل احلاس������م في املركز أن يتعايش 
مع االنحراف الواضح في املكان أو القطاع الذي ينسحب من القواعد. إن 
التقييد احلاسم لهذه القدرة على االنسحاب هو أنها ال تُستخدم لتحصني 
ش������كل جديد من االس������تبعاد والضرر الذي يكون ضحاي������اه اجلّدد حينئذ 

عاجزين عن الهروب منه بسهولة. 
إن الفكرة املنورة هنا هي أن السياسة ليست مجرد تسجيل للتفضيالت؛ 
فهي عملية من التعلّم اجلماعي وتش������كيل الذات. إن أفكارنا حول األمناط 
املس������تقبلية البديلة التي ميكننا صنعها يجب أن تكون ملموسة إذا أريد لها 

ق. أن تُصبح منيرة وموثوقة، علينا أن منّس اجلرح إذا أردنا أن نصدَّ
ثمة مجموعة خامس������ة من االبتكارات، تقّوي ضمانات وإمكانات الفرد 
كشرط لقدرتنا على فتح املجتمع على جتريبية أكثر حّدة. وكما أنه ال توجد 
أي عالقة عكسية ثابتة بني املساحة املتاحة للعمل احلاسم في املركز وفي 
احمليط، أو بني جتزيء الس������لطة وتقوية استخداماتها التحّولية، إذن فليس 
هناك مثل هذا التوافق العكس������ي الثابت بني حقوق وس������لطات الفرد وبني 
جتارب املجتمع. إن مدى بقاء املثل العليا واملصالح غير متوافقة يعتمد على 
الترتيبات املعّينة التي يتحقق فيها كّل منها، وتتمثل مهّمة التخّيل البرامجي 
العملي في تذوي������ب التراجيديا إلى كوميديا، بتفريق املبادالت أو التوترات 

التجريبية عن الصراعات التعجيزية.
ميكنن������ا أن نس������تنتج املبدأ الفاعل ف������ي هذه املجموعة اخلامس������ة من 
االبت������كارات من نقد للّغة التقليدية للحقوق األساس������ية، فعند حرمانها من 
بنيتها الفوقي������ة امليتافيزيقية، متتلك هذه اللغة عنصرين اثنني: أداة عملية 

ومفهوما محّفزا.
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إّن األداة العملية هي سحب بعض الترتيبات من جدول أعمال السياسة 
القصيرة األمد ومنحها بعض املناعة ضّد الهجوم، وإن التحّصن الدستوري 
دة لهذه الترتيبات  - وهو متطلب األغلبية الساحقة - إللغاء القواعد احملدِّ
هو أحد طرق إحداث هذا التأثير، أما منح هالة من القدسية األيديولوجية 

فهو طريقة أخرى.
يُ������دَرك املفهوم احملّفز بأفضل صورة باعتب������اره منح األمن والقدرة من 
أجل إمكانية إنس������انية أكبر، فّكر في������ه بالتناظر مع العالقة بني احلّب غير 
املش������روط الذي مينح������ه الوالد لطفله، مما يؤّمن للطف������ل مكانا في العالم 
ورغب������ة الطف������ل في حتّدي أخطار بناء الذات؛ لك������ي يصبح - إن لم يكن - 

عدمي اخلوف فعلى األقل أقل خوفا.
من أجل ردكل������ة الدميوقراطية، يجب أال نتخلى عن هذه األداة العملية 
أو نُنك������ر هذا املفهوم احملّفز. وبدال من ذلك، علينا أن نكّبر املفهوم احملّفز 

بإعادة صياغة األداة العملية.
إن الترتيب������ات التي تصون الف������رد في ملجأ من املصال������ح واإلمكانات 
احملمي������ة متثل بطبيعتها قيدا على مرونة احلياة االجتماعية. وهو، على أي 
حال، قيد يس������مح بقدر أكبر وأسرع من حتطيم القيود. ومن دونه، سيكون 
الفرد خائفا للغاية وعاجزا متاما. من املمكن أن نضّحي بهدف بعث احلياة 

في الناس ملصلحة هدف إخضاعهم للنظام.
ومن املمكن للممارسات واملؤسسات التي من خاللها نعّرف ونوّفر مثل هذا 
األم������ن أن تزيد من تصلّب احلي������اة االجتماعية أو تقلل������ه. إن نظاما للطوائف، 
الذي يش������ابك اإلحساس باألمن في حفظ األشكال الثابتة واحملّددة من احلياة 
اجلماعية، يصلّب من املجتمع أكثر مما يفعل النظام الكالسيكي للحقوق اخلاّصة 
والعاّمة الذي اعتبرت الليبرالية الكالسيكية، في القرن التاسع عشر، أنه مقابل 
املجتم������ع احلر. ومع ذلك، فهذا النظام مازال يزّود بالقليل للغاية ويصلّب كثيرا 
للغاية. إن ما نريده هو مجموعة من الترتيبات البديلة في العالقة نفس������ها مع 
النظام الكالس������يكي للحقوق التي ميتلكها ه������ذا النظام مع أي مثالي للطوائف، 
ويتطلّب إجناز هذه املهّمة، باإلضافة إلى اإلجراءات التقليدية الرئيسية لوقاية 

الفرد من القمع اخلاّص واحلكومي، كال من هدية وإنقاذ.
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تتمثل الهدية في التطوير التدريجي ملبدأ شامل من الوراثة االجتماعية: 
أن يكون كّل ش������خص قادرا على االعتماد على مجموعة أساس������ية دنيا من 
املوارد املادية، حاملا يسمح له بذلك التقدم االقتصادي للمجتمع، في صورة 
إما حساب الهبات االجتماعية، الذي ميكنهم االستفادة منه، وإما املطالبة 

بحد أدنى من الدخل. 
إن احل������ّد األدنى، س������واء كصندوق fund أو كمص������در للدخل، يجب أن 
يتفاوت لألعلى وفقا للمبادئ املوازية للتعويض اخلاّص للحاجة االستثنائية 
والتش������جيع اخلاّص، في طبيع������ة املعدات والفرص اإلضافية، الس������تخدام 

املواهب االستثنائية.
أما اإلنقاذ فهو ترس������يخ سلطة متمّيزة في الدولة، مصممة، وممولة 
ومجه������زة للتدّخ������ل في تل������ك احلص������ون املتمركزة لالس������تبعاد والضرر 
االجتماعي التي ال يس������تطيع الناس الهروب منها بواس������طة اإلجراءات 
االقتصادية، واالجتماعية، والسياس������ية املتواف������رة لديهم، وللتدّخل في 
منظمة أو ممارسة معّينة، وغزو اخللفية السببية التي ينشأ منها الضرر 
أو االس������تبعاد املتحّصن. وإعادة بناء هذه املنظمة أو هذه املمارسة حتى 
ميكن للمش������اركني فيها أن يقفوا على أقدامه������م، هي مهمة ليس هناك 
فرع أو جزء من احلكومات املعاصرة مس������تعد لها بش������كل جيد بس������بب 
املقدرة العملية أو الش������رعية السياسية. وعلى الرغم من هذا، يجب أن 
تصبح هذه املهمة إحدى املسؤوليات الرئيسية للحكومة في ظل أي نظام 

دميوقراطي متعّمق.
إن الرؤي������ة املنّورة لهذه املجموعة اخلامس������ة من االبت������كارات هي تلك 
اخلاصة بتحّول احلياة السياسية لشعب ما باعتبارها حدثا ضمن املشروع 
األكبر جلعل أنفس������نا أكثر ربانية، كما لو أّننا نس������تمّر في التقّدم ومراجعة 
مصاحلن������ا املعترف بها ومثلن������ا املعلنة. وهي جزء م������ن العملية التي نرفع 
بواسطتها عبء التقسيم والتراتبية االجتماعية املتحصنني، وذلك اخلاص 
باألدوار االجتماعية اإللزامية التي تُثقل كاهل عالقاتنا بعضنا ببعض. إنها 
عملية للرفع، من خالل السلطات التي متنحها وعبر التجارب التي تساعد 

في جعلها ممكنة.
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وف������ي كّل ه������ذه الطرق، هي ض������ّد للَق������َدر anti-fate. وعلى أي حال، 
فمن خ������الل تقليل املكان الذي ميتلكه احلظ وس������وء احلظ االجتماعيني 
في تش������كيل فرصنا احلياتية، فهي ال حتّررنا من س������وء احلظ الذي ليس 
املجتمع مس������ؤوال عنه: س������وء احلظ الذي ينتج من َقَدر إرثنا اجليني، من 
َقَدر احل������وادث والعلل الت������ي تهاجمنا، من الَقَدر املف������روض ذاتيا والذي 
يصعب الهروب منه في الوقت نفسه، اخلاص بذواتنا املتصلّبة وطبائعنا، 
ومن َقَدر أفعال الرفض التي نتعرض لها بس������بب حاجتنا الكونية إلى أن 
نُنقذ بالش������فقة واحلّب املجانيني من قبل األش������خاص اآلخرين. ال تصبح 
هذه األش������كال األخرى من الَقَدر أكثر ضعفا ونحن نردكل الدميوقراطية، 
فعل������ى العكس من ذلك، فه������ي تصبح أقوى. ونحن نراه������ا بوضوح أكبر، 
كما نعاني تأثيراتها مبرارة أش������د، عندما ال نكون مشغولني بأوجه الظلم 

االصطناعية للنظام االجتماعي.
م������ا ميكنن������ا أن نطلبه من املجتمع ه������و أال يُفاقم نتائج هذه األش������كال 
األخ������رى للَقَدر، وأّن يش������ّجع تنوي������ع معاييرنا لإلجناز، وأن������ه بعد تقويض 
الطبقات االجتماعية من أجل الفرصة فهو يقيد إذن املريتوقراطية باس������م 
رؤية تتعلق باشتراكنا في ذلك اجلزء من الَقَدر الذي ال ميكننا هزميته، وأن 
يزود الوس������ائل الالزمة لتطوير املوهبة، ولك������ن أن يحّد من جوائزها، ليس 
فقط عل������ى أمل أن جتد املوهبة ما يكفي من اجلوائز في تعبيرها اخلاص 
النش������ط، ولكن أيض������ا كاعتراف بأن مثل هذه احلدود قد تفرض خس������ارة 
بعض اإلجنازات الس������ابقة، وأن يغذي قدرتنا على تخّيل جتربة األشخاص 
اآلخرين، وأّن يضاعف فرص التعاطي واالتصال، وأن يس������تجيب للدرجات 
املتطرفة من س������وء احلظ بالدرجات القصوى م������ن الرحمة، والتي تُؤكدها 
ليس فق������ط عمليات النقل التعويضية للموارد، ولكن أيضا عبر االلتزامات 
بتخصيص الوقت لالهتمام مباشرة باآلخرين احملتاجني، من خارج العائلة، 

كجزء من املسؤولية الطبيعية لكّل بالغ سليم اجلسد.
أما ما يجب أن نطلبه من أنفسنا فهو، مع فهم حدود السياسة وكذلك 
اس������تعماالتها، أننا ال نس������عى، من خالل حتويل املجتمع، إلى احلصول على 

بديل لتحويل الذات.
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األمل والصراع
ال تزودنا هذه األفكار املؤسس������اتية املتح������دة مبخطط ما؛ فهي تضرب 
مث������اال على العمل املناس������ب للتخّيل البرامجي باقت������راح اجّتاه ما وحتديد 
اخلطوات القادمة. وليس االجّتاه وحده مثيرا للجدل، وكذلك أّي تفس������ير 

ألفضل طريقة النتهاجه في الظروف احلالية لبلد بعينه.
تنتج الطبيعة املتنازع عليها لالجتاه عن خاصية متأّصلة في أفكارنا السياسية: 
اس������تحالة أّي فصل كامل بني رؤية اخلير ومفه������وم احلّق، وهو فصل مّثل إحدى 
الركائز الرئيس������ية للفلسفة الليبرالية الكالسيكية. وليس هناك شكل من احلياة 
االجتماعية يتسم بكونه محايدا بني اخلطوات التالية املتجاورة في تطوير التجربة 

اإلنسانية )اخلطوات القادمة املتجاورة هي البقّية العملية ملعنى احملتمل(.
يدعم كّل ترتيب مؤّسس������اتي للحياة االجتماعية بعض أش������كال التجربة 
ويثّبط أش������كاال أخ������رى، ومن خالل اختيار اتخاذ اجّت������اه ما بدال من آخر، 
فنحن نختار تطوير الطبيعة البش������رية في اجّتاه بعينه: بشكل هامشي، من 

دون ريب، ولكن مع هذا بصورة تراكمية وبقوة.
من مزايا أحد أش������كال احلياة االجتماعية أن يس������مح بوجود تش������كيلة 
واس������عة من التجارب، وأن يجعل نفسه مفتوحا للتحّدي والتغيير، وعلى أي 
حال، فإن سراب احليادية يعترض طريق إجناز األهداف الواقعية واملرتبطة 
لس������عة األفق وقابلية املراجعة، وهو يعمل ذل������ك بتحصني، وحتى بتقديس، 

مجموعة معّينة من التعبيرات املؤسساتية عن فكرة املجتمع احلر. 
ميث������ل املضي في أّي اجّتاه مقامرة، لكنه أيضا تعبير عن األمل. واألمل 
الذي يحّرك هذا البرنامج السياس������ي يحتكم إلى مصلحتنا األساسية في 
التق������ّدم ضمن منطق������ة التقاطع بني مصاحلنا العملية ف������ي تطوير قدراتنا 
اإلنتاجي������ة، ومصلحتنا األخالقية في إعتاق الفرد من التقس������يم والتراتبية 
االجتماعية املتحّصنني، ومصلحتنا الروحي������ة في بناء العوالم االجتماعية 
والثقافية التي ميكننا أن نس������كنها ونتجاوزها في الوقت نفس������ه. من أجل 
التق������ّدم إلى األمام في منطق������ة التداخل بني املتطلبات املؤسس������اتية لهذه 
الفصائل الثالث من املصالح، علينا أن جنّدد ونكّبر الذخيرة املقّيدة لألفكار 

والترتيبات املؤسساتية التي تتمسك بها احلياة االجتماعية اآلن بشدة.
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هناك سبب لالعتقاد بأن السعي وراء هذه االلتزامات الكبيرة واألساسية 
ميكن أن يتالقى، من خالل التجريب املؤسساتي، مع دفاع مصاحلنا اجلماعية 
املُق������ّرة ومثلنا االجتماعي������ة املُعلنة، ضمن املجتمع������ات والثقافات املعاصرة. 
وتكمن أس������س هذا األمل في خاصيتني أخريني للحياة السياسية: ازدواجية 
طرق التعريف والدفاع عن مصالح اجلماعة، والعالقة الداخلية بني التفكير 

في املصالح واملثل العليا والتفكير بشأن املؤسسات واملمارسات.
ميكننا دائما أن نعّرف وندافع عن مصالح جماعتنا أو طائفتنا املعترف 
بها مبجموعت������ني مختلفتني من الطرق. ومن ب������ني مجموعتي الطرق، ثمة 
واحدة محافظة مؤسس������اتيا وحصري������ة اجتماعيا. وهي تفترض مس������بقا 
املوض������ع الالئق niche احلالي ال������ذي حتتلّه املجموعة، وفق������ا للترتيبات 
الراس������خة، باعتبارها طبيعية، كما متّث������ل املجموعات املجاورة في الفضاء 

االجتماعي كمنافسني.
 أما املجموعة األخرى من الطرق فهي حتّولية مؤسس������اتيا وتضامنية 
اجتماعيا. وهي تتعامل مع املوضع الالئق، ومن ثم الترتيبات املس������تبطنة 
ل������ه، باعتباره قابال للمراجع������ة، وهي ترى املجموع������ات املجاورة كحلفاء 
محتملني، وهي تنتقل من التحالفات التكتيكية إلى إعادة توحيد مصالح 
اجلماعة وهوّيات اجلماعة، على أساس املؤسسات واملمارسات املتغّيرة. 
وهذه املجموعة الثانية من طرق حتديد - والدفاع عن - مصالح اجلماعة 
هي التي يجب أن نفّضلها في العادة، بالس������عي إلى دمج حساب املصالح 

مع رؤية البدائل.
ليست ممارس������اتنا ومؤسس������اتنا مجرد قطع من الهندسة االجتماعية 
التي ميكننا من خاللها أن نطّبق النماذج احملددة س������لفا، فهي تتعلّق داخليا 
بفهمنا لكل م������ن مناذجنا ومصاحلنا. وكّل منوذج - اجتماعي أو اقتصادي 
أو سياس������ي - يش������ير إلى اجّتاهني مختلفني: إلى التطلّعات املبدئية، وغير 
احملددة املعالم، واملتجاوزة، وإلى خلفية مشروطة بعينها من الترتيبات التي 
ع������ادة ما ننظر إليه������ا بديهيا على أنها التعبير عن ذل������ك النموذج. وعندما 
نق������وم بالتجريب على هذا التعبير املؤسس������اتي، س������واء في احلقيقة أو في 
اخليال، فنحن نكشف التباساته اخلفية للمعنى ومأموالته املتعّددة للتطوير 
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عبر سلس������لة مختلفة من اخلطوات التالية املمكنة التحقيق. إن إتقان هذه 
العملية، وحتويله������ا من أن تكون حادثا يقع لنا إلى طريقة ميكننا تطبيقها، 

ميثل جزءا من طموح التجريبية الدميوقراطية.
ميكننا أن نأمل أن فوائد االجّت������اه الذي وصفته كردكلة الدميوقراطية 
س������يثبت أنها جذابة وال تقاوم، وأّن عيوبها س������يظهر أنها مصححة لذاتها 
ف������ي ضوء التجربة. لكن األمل، على أي حال، هو أمل، وليس ضمانا. ليس 
التصري������ح بهذا األم������ل إعالنا لنهاية التاريخ، بل اس������تمراره فقط، في ظل 

ملكوت الزمن الوحشي واملولع باحلرب.
وجلدالية االجّتاه نتيجة عملية: االحتمال الدائم للنزاع، وبالتالي أيضا 
ألي كفاح من أجل املوت على ش������كل حرب. ميكنن������ا أن نتمّنى احتواء هذا 
الن������زاع، وتنظيمه، وروحنته، وجلعله س������لميا لفترة م������ن الزمن. وميكننا أن 
نُس������كت عاطفة اخلوف التي ترافقه كظلّه إذا ضمّن������ا الفرد في ملجأ من 
املصال������ح احليوية واإلمكانات احملمي������ة، مع تقليل املدى ال������ذي يعمل فيه 
ه������ذا التأمني على تصليب الفضاء االجتماع������ي احمليط. وميكنا أن نتمّنى 
أّن قدرتنا على تخّيل جتربة األش������خاص اآلخرين س������تزيد مع جناحنا في 
إلهام وجتهيز الرجال والنس������اء العاديني لتعميق وتطوير حياتهم التخيلية: 

امتيازات التجربة الشخصانية.
وعلى أي حال، فنحن ال نس������تطيع قمع النزاع الذي هو جوهري للحياة 
السياس������ية، أو أن نضمن عدم تصعيده إلى عنف. إن الس������بب األول لكوننا 
ال نس������تطيع عمل ذلك هو أّنه ليس بوس������عنا فصل دستور احلّق عن اختيار 
اخلير: فعند اختيار االجّتاه نحن نختار ما س������نصير إليه بش������كل جماعي، 
ونُعلن ما نقّيمه أكثر وما نخافه أكثر من أي شيء آخر. أما السبب الثاني، 
فهو أّنه ليس������ت هناك بصي������رة ميكنها أن جتعل اختي������ار اخلير غير مثير 
للجدل. ويتمثل الس������بب الثالث في أّن االختالفات بني األنفس عميقة، وأن 
مصلحتن������ا تكمن في تعميقها برغم األخطار الت������ي ينطوي عليها مثل هذا 
التعميق. أما السبب الرابع، فهو أّن الرغبة اإلنسانية عالئقية: تسعى أقوى 
رؤانا ودوافعنا للتعبير عن نفس������ها في األشكال املشتركة من احلياة، والتي 
تتصارع حينئذ بعضها مع بعض. وهناك سبب خامس يكمن في أّنه ال ميكن 
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لإلنسانية تطوير قدراتها إال بواسطة تطويرها في اجّتاهات مختلفة، سواء 
من خالل األمم واحلضارات التي ظلت حتى اآلن متثل األبطال الرئيسيني 
في التاريخ العاملي، أو في أمناط أخرى لم تُخترع بعد. تتحد هذه األسباب 
اخلمسة ليس فقط جلعل العداء خاصية جوهرية للتجربة السياسية، ولكن 

أيضا جلعل جهودنا احملظوظة الحتوائها غير آمنة ومؤقتة.
إن دميوقراطية ُمعاد تنظيمها في ضوء الطموحات املؤسساتية اخلمسة 
التي استكشفتها يشق االختالف بني املواطنني واألنبياء، وكذلك بني العابثني 
العمليني واملواطنني. ومفهوم احلياة السياس������ية الذي تقترحه ليس سحقا 
للمخ������اوف اخلاّصة بواس������طة التفاني العام، بل ه������و باألحرى دفع للخارج 
إل������ى مجال مصاحلنا العادية. وعند النظر إليه������ا في ضوء هذا البرنامج، 
لن تكون السياس������ة الدميوقراطية مجرد ممارسة واحدة بني الكثير منها: 
بل هي املقابل، في احلياة السياس������ية، للتعاون املشّجع على االبتكار. وهي 
تصبح النش������اط الذي يكشف بأكمل صورة ويحّسن في الوقت نفسه بأكثر 
فاعلي������ة قدراتنا على التعاطي والتجاوز، وال������ذي يُنكر الكلمة الفصل على 

النظام الراسخ ويحتفظ بها ألنفسنا.
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إن رؤية م������ا يعنيه التغير االجتماعي 
والسياس������ي في مثل ه������ذا االجتاه وما 
يتطلبه، تس������اعد على استكشاف جتربة 
معاص������رة بعينه������ا، أم������ا تفاصي������ل تلك 
التجربة فليس لها س������وى فائدة عابرة، 
وحت������ى ف������ي وقتنا هذا فه������ي تتغير إلى 
مش������اكل أخرى، ال ميك������ن أن يتصورها 
العق������ل حتى اآلن. وعلى الرغم من هذا، 
ف������إن التجريبي������ة الدميوقراطي������ة التي 
تس������تند إلى براغماتي������ة مردكلة تقترح 
مقارب������ة للتعامل مع ه������ذا املأزق العابر. 
وهذه املقاربة تزودن������ا مبثال على اجتاه 
للتحرك م������ن أجل إعادة بن������اء املجتمع 

وطريقة للتفكير بشأن مستقبله.

11

حلظة إصالحية:
إعادة اختراع الدميوقراطية 

االجتماعية

»كيف ميكن لفرد ُولد في بلد 
صغير أن يعيش حياة كبيرة؟«
املؤلف
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إن من������وذج التنظيم االجتماعي الذي مي������ارس اجلاذبية األقوى في جميع 
أرجاء الكرة األرضية اليوم هو الدميوقراطية االجتماعية اإلسكندنافية. يبدو 
أنه إذا كان بوس������ع العالم أن يصوت فس������يصوت لكي يصبح الس������ويد وليس 
الواليات املتحدة. إن أوجه عدم املساواة املفرطة، وأوجه االستبعاد التاريخية، 
والقس������وة املطلقة للمجتمع األمريكي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها 
س������عرا أغلى بكثير من أن يدف������ع، إذا تعني أن يدفع مثل ه������ذا الثمن أصال، 
للوف������رة املادية واحليوية الثقافية لألمريكيني. في أغلب أجزاء العالم، أصبح 
اخلطاب املعس������ول ليس������ار الوس������ط - الذي يَِعد البلدان األشد فقرا واألكثر 

تخلفا بالدميوقراطية االجتماعية - هو اللغة املشتركة للتقدميني املدعني.
وللمفارقة، على أي حال، فقد تزامنت هيبة الدميوقراطية االجتماعية 
األوروبية مع إفراغ صميمها البرامجي التقليدي من محتواه. إن وجهة النظر 
غي������ر العاطفية للدميوقراطية االجتماعية األوروبية، كما ترس������خت خالل 
الس������نوات الثالثني التي تلت احلرب العاملية الثانية، س������تقر بأنها حتددت 
وفقا لس������تة التزامات مرتبة في ثالث������ة أزواج. وقد طورت الدميوقراطيات 
االجتماعية املختلفة هذه االلتزامات بطرق مختلفة وحتت ظروف مختلفة. 

لكنها اعتنقتها على الرغم من ذلك.
يتعلق االلتزامان األوالن بالقيود املفروضة على عدم االس������تقرار املوجه 
باألسواق من أجل حتسني األمن االقتصادي ملجموعات معينة من األفراد. 
وهكذا، فإن املبدأ األول هو احلاجة إلى حماية العمال من عدم االستقرار 
في أس������واق املنتجات والعمالة مبنحهم شيئا يقترب من احلق املكتسب في 
وظيفتهم احلالية. وفي معظم األحيان، مت تطبيق هذا املبدأ على قطاعات 
محظوظ������ة من القوى العاملة بدال من تطبيق������ه على جميع العمال، فكانت 
النتيجة حدوث انقس������ام بني املطلعني insiders والغرباء، مما يساعد على 

تفسير املستويات املرتفعة تاريخيا للبطالة.
متثل املبدأ الثاني في دفاع مالك األصول اإلنتاجية ضد عدم االستقرار 
في أس������واق رأس املال، خصوصا ضد التهديدات التي تفرضها س������وق ما 
تتحكم فيها الشركات. متثلت األدوات الوقائية املميزة في حصص متقاطعة 
cross holdings ضمن شبكة من الشركات املرتبطة تبادليا، باإلضافة إلى 

العالقات املتميزة بني الشركات وبني املستثمرين املؤسساتيني.
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يش������ير الزوج الثاني م������ن االلتزامات إلى القي������ود املفروضة على قدرة 
األس������واق على تقويض أش������كال تنظيم العمل التي تقي������م بناء على نتائجها 
االجتماعي������ة باإلضاف������ة إلى تل������ك االقتصادي������ة. ومثل املجموع������ة األولى 
لاللتزامات، يش������ير هذا الزوج الثاني ضمنا إلى اختالق القتصاد الس������وق 

بدال من إعادة تنظيمه التراكمية.
أم������ا املبدأ الثال������ث فيحمي ش������ركات األعمال الصغي������رة، مبا في ذلك 
احلصص الزراعية الصغيرة، ضد املنافس������ة احمللية واألجنبية. في العديد 
م������ن البلدان، جنحت احلكومات الوطنية ف������ي إبرام حتالف مع البورجوازية 
الصغي������رة )الطبقة املتوس������طة petty-bourgeoisie(، وه������و التحالف الذي 
رفضه اليسار األوروبي في القرن التاسع عشر بازدراء مشؤوم. ميثل الدفاع 
عن شركات األعمال الصغيرة توقع وكذلك أثر مهمة ظلت غير منجزة حتى 
يومنا هذا: إعادة تصميم مؤسساتية القتصاد السوق، والتي تستجيب للرغبة 
في االزدهار واالستقاللية املتواضعني، واألقرب إلى »الطبقة املتوسطة« من 
البروليتاريا، والتي متثل اآلن طموحا منتشرا في جميع أنحاء العالم، حتتاج 
مثل إع������ادة البناء هذه إلى فطم ذلك الطموح ع������ن ارتباطه العنيد بامللكية 

الصغيرة املعزولة، وإلى تزويدها مبفردات أقل تقييدا للترتيبات العملية.
إن املب������دأ الرابع هو حماية الش������ركات العائلية، س������واء كانت كبيرة أو 
صغيرة، ضد الضغوط التنافسية، هو حل وسط مضروب بني املريتوقراطية 
ومحاباة األقارب. إن الدور املخصص لالنتقال الوراثي للمنافع االقتصادية 
أو التعليمي������ة خالل العائلة يعيد، ول������و بصورة موهنة، إنتاج حقائق املجتمع 
الطبقي. وهو يس������مح أيض������ا لدولة التنظيم وإع������ادة التوزيع بالوصول إلى 
تس������وية مع الوالءات والطاقات، املتجذرة في احلياة العائلية، التي ال ميكن 

أن تنافسها في السلطة سوى االقتناعات السياسية والدينية.
يتعل������ق االلتزامان األخيران بإدارة سياس������ة االقتص������اد الكلي من حيث 
عالقتها بتوزيع الدخل والثروة. فوفقا للمبدأ اخلامس، فإن ثمة »ش������راكة 
اجتماعية« ب������ني احلكومة الوطنية واحمللية، والش������ركات الكبرى، ونقابات 
العم������ال يج������ب أن تتوصل إلى اتفاق������ات حول التأثير التوزيعي للسياس������ة 
االقتصادية. وتساعد هذه الصفقات على منع الصراع التوزيعي من التدخل 
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في اإلدارة االقتصادية »الس������ليمة« لالقتصاد، وبالتالي في صنع الثروات. 
يبقى معظم املجتمع خارج عالم هذه املصالح املنظمة، ففي التفاوض حول 
العق������د االجتماعي، فإن غير املنتمني إلى املنظم������ات يجب أن يتم متثيلهم 
مباش������رة من قبل احلكوم������ة، باإلضافة إلى متثيلهم فعلي������ا من قبل أولئك 

املنتمني إلى املنظمات.
يتمثل املبدأ الس������ادس في أنه يجب استخدام إعادة التوزيع االستعادية 
من خ������الل الضريبة والنقل للمحافظة على مس������توى مرتف������ع من التأهيل 
االجتماع������ي املتواف������ر للجمي������ع، وبصفة خاص������ة احلق ف������ي املنافع التي 
تقل������ل من تع������رض العامل والعاملة العاديني لعدم االس������تقرار وعدم األمان 
االقتصاديني. وفي تناقض ظاهر، فإن هذه التس������وية احملدودة االستعادية 
من خالل البرامج التعويضية ل� »اقتصاد سوق« أو »دولة رفاهية« قد ُموِّلت 
في معظمها باالعتماد على األداة االرتدادية regressive باعتراف اجلميع، 
واملتمثل������ة في فرض الضرائب على االس������تهالك بناء عل������ى املعامالت. إن 
اإليرادات الضريبية التراكمية والطريقة الذي تصرف بها كانت هي األكثر 
أهمي������ة: فالضريبة التنازلية regressive tax قد تدعم على الرغم من هذا 
مش������روعا تقدميا، إذا جلب املزيد من اإليرادات العامة املخصصة لإلنفاق 
االجتماعي - لكن مع عرقلة أقل للمحفزات الراسخة للتوفير، واالستثمار، 
والتوظي������ف. أما ما يفقد عن طريق فرض الضرائب التصاعدية فقد يكون 
أكثر من معوض من قبل اإلنفاق االجتماعي لدولة الرفاهة الذي تسمح به 

واردات ضريبية أعلى.
تعرض هذا البرنامج ذو النقاط الست على نحو متزايد لتفريغ محتواه 
من عناصره األساس������ية، فق������د تراجعت الدميوقراطي������ة االجتماعية، في 
موطنها األوروبي األصلي، عن االلتزامات األربعة األولى حتى تدعم االثنني 
األخيرين بصورة أفضل، أو حتى عن اخلمسة األوائل لتدافع بصورة أفضل 
عن الس������ادس. أثبت املس������توى املرتفع من التأهي������ل االجتماعي أنه اخلط 
األخي������ر للدفاع. أما التوليف املتبجح ب������ني املرونة االجتماعية على الطراز 
األوروبي وبني املرونة االقتصادية على الطراز األمريكي فقد كانت مبنزلة 

استسالم متنكر في صورة توليف - أو »طريق ثالث«،
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اصطدم������ت مصلحتان عظيمت������ان به������ذه التس������وية الدميوقراطية 
االجتماعي������ة - التاريخية وعملتا على إلغائه������ا. متثلت القوة األولى في 
مصال������ح املتململ������ني والطموحني بني األغنياء أو املثقف������ني: دافعهم إلى 
إلغاء التضييقات املكلفة للحقوق املكتس������بة املتحصنة بفعل السياس������ات 
الوقائية وكذلك بفعل »الشراكة االجتماعية« املتعلقة بالتسوية القدمية. 
وق������د احتلت ه������ذه املصلحة مرك������ز الصدارة في إف������راغ الدميوقراطية 
االجتماعية التاريخية من محتواه������ا. أما القوة الثانية، فكانت مصلحة 
غير املنتمني للمنظمات وغي������ر اآلمنني، مبن فيهم ماليني العاطلني عن 
العمل، ومنقوصي التوظيف underemployed، أو العمال املوظفني حتت 
ظروف غير مستقرة ذوي الهويات املنتمية للطبقة املتوسطة - أي األيتام 
الذين خلفهم نظام االمتي������ازات واحلماية هذا - في تقويض الترتيبات 
الت������ي تزدريهم. وهذه هي املصلحة التي أنكر بانتظام أن يكون لها تأثير 

في السياسة.
 inclusion لذلك، فقد كانت كلمة السر هي مرونة أكثر من دون تضمني
أكث������ر. عمل هذا التوجه عل������ى تبرير برنامج ينزع القي������ود املفروضة على 
املرون������ة من دون تطوير أدوات ميكن من خالله������ا التغلب على، أو تخفيف، 
االنقسامات الشديدة بني القطاعات املتقدمة واخللفية من االقتصاد. ثمة 
بديل تقدمي س������يتطلب مرونة في التضم������ني. وعلى أي حال، فعلى خالف 
البرنامج الذي سيستبدله، فهذا البديل ال يستطيع أن يعمل ضمن الذخيرة 
التاريخية للدميوقراطية االجتماعية. وهو يحتاج إلى إعادة اختراع الشكل 
املؤسس������اتي القتصاد الس������وق لدقرط������ة الوصول إلى املص������ادر اإلنتاجية 
بش������كل جذري. وال ميكنه أن يعم������ل ذلك من دون تعمي������ق وإعادة تصميم 

الدميوقراطية أيضا.
ال التس������وية الدميوقراطية - االجتماعية كم������ا أعيد تعريفها في اآلثار 
الطويل������ة للحرب العاملية الثاني������ة، وال الغربلة الالحقة لهذه التس������وية من 
قب������ل التوليف الكاذب للحماي������ة االجتماعية األوروبية الط������راز مع املرونة 
االقتصادية األمريكية الطراز، من ش������أنها أن حتل مشاكل الدميوقراطيات 

االجتماعية األوروبية املعاصرة.
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ال ميكن التصدي لهذه املشكالت بفعالية إال من خالل مجموعة جديدة من 
املمارسات التجريبية واملؤسسات البديلة. سيكون تطوير مثل هذه املمارسات 
واملؤسسات مبنزلة املضي قدما في اجتاه أوصت به التجريبية الدميوقراطية 
التي تنورها البراغماتي������ة املردكلة التي يجادل هذا الكتاب ألجلها. وعلى أي 
حال، فس������يكون أيضا مبنزلة إرباك وإعادة صياغة شروط التسويات العملية 

واأليديولوجية التي جعلت الدميوقراطية االجتماعية ما هي عليه.
لنتدبر اآلن ثالثا من هذه املشكالت املرتبطة. وهي تظهر، بشكل أو بآخر، 

في كل مجتمع أوروبي متتعت فيه الدميوقراطية االجتماعية باألهمية.
إن املش������كلة األولى التي تواج������ه الدميوقراطيات االجتماعية هي ضيق 
نق������اط الدخول االجتماعية إل������ى القطاعات املتقدمة م������ن االقتصاد. يتم 
التحكم في االقتصاد العاملي على نحو متزايد من قبل ش������بكة من الطالئع 
اإلنتاجية، التي أُسس������ت في الصف األمامي من الدول النامية وكذلك في 
املجتمع������ات الغنية. وهذه القطاعات تتش������ارك بعضه������ا مع بعض، فتتبادل 
األفكار، واملمارس������ات، والن������اس باإلضافة إلى رأس امل������ال، والتكنولوجيا، 
واخلدم������ات. وعلى أي حال، فهي مرتبطة في أغلب األحيان بصورة واهية 

ببقية أجزاء االقتصاد واملجتمع.
كان قلب الطالئ������ع اإلنتاجية هو مراكمة رأس املال، أو التكنولوجيا، أو 
حتى املعرفة بصورة أقل من كونه نش������ر مجموعة من املمارس������ات الثورية. 
وهذه هي املمارسات التي حتدد التعاون التجريبي، مع إضعافها للمقارنات 
الصارخة بني األدوار اإلشرافية والتنفيذية، وكذلك بني الوظائف التنفيذية 
ومزيجها املائع بني التعاون واملنافس������ة، والتزامها بإعادة التعريف املستمر 
ملصالح وهويات املجموعة باإلضافة إل������ى إعادة تعريف املهام واإلجراءات 
اإلنتاجي������ة. لكن الطالئ������ع اإلنتاجية احلالية، على أي حال، ال تنش������ر هذه 
املمارس������ات في العادة إال بواس������طة إخضاعها حتت ني������ر النظام املوروث 
للملكية والعقد وجعلها تخدم مصالح أولئك الذين يسيطرون على الشركات 
بفعالية، كمالك أو كمديرين. بيد أن تطوير هذه املمارس������ات ونش������رها في 
جميع أجزاء قطاعات أوسع من املجتمع واالقتصاد يعتمد في معظمه على 

إعادة تصميم سياقها املؤسساتي.
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كانت هناك أدات������ان متوافرتان تقليديا لتعويض النتائج املس������ببة لعدم 
املس������اواة الذي تنطوي عليه التقسيمات بني القطاعات املتقدمة واخللفية. 
وم������ن بني هاتني األدات������ني، جند إعادة التوزي������ع التعويضي من خالل نظام 
الضريب������ة والنقل، وال������ذي ظل دائما مص������در فخر، واآلن البقية الهش������ة 
للدميوقراطية االجتماعية التاريخية. أما األداة األخرى فكانت االنتش������ار 
واحلماية املدعومني حكوميا للممتلكات والشركات العائلية الضيقة النطاق. 
وال تتغل������ب أي من املقاربتني على أوجه عدم املس������اواة الهائلة املتجذرة في 
التقس������يم الهرمي لالقتصاد، وكل منهما تعرض نفسها كقيود على الفعالية 
االقتصادي������ة من أجل العدالة، وعلى النمو االقتصادي - في املدى القريب 
على األقل - من أجل الوحدة والعدالة االجتماعية. وهما تفشالن في إرساء 

التزاماتها بالتضمني والتماسك في املنطق املؤسساتي لالبتكار والنمو.
 egalitarian وحتى في الدميوقراطيات االجتماعية األوروبية املساواتية
نسبيا، ال يتمكن سوى جزء صغير نسبيا من السكان من كسب موطئ قدم 
ف������ي مثل هذه الطالئع اإلنتاجية أو في اخلدمات املهنية التي تس������اعدها. 
وعلى الرغم من ذلك، ففي هذه القطاعات املميزة تتركز الثروة واملتعة على 

نحو متزايد.
ومبوج������ب هذا التش������ريع، ينقس������م املجتم������ع إلى أربع طبق������ات كبيرة. 
ويتعايش هذا الترتيب الطبقي في س������الم نس������بي مع املبدأ املريتوقراطي 
بدال من أن يقوض بواس������طته: فانتقال األفضلي������ة التعليمية باإلضافة إلى 
تلك االقتصادية عب������ر العائلة، عندما يقترن مع العنصر الوراثي في توزيع 
قدرات فكرية بعينها، يس������مح بذلك التوليف ب������ني املريتوقراطية والطبقية 
الذي ميي������ز كل املجتمعات املتقدمة اآلن، وهو توليف يس������اعد على تقييد 
متن������اول الدميوقراطية وإبق������اء جماهير الرجال والنس������اء العاديني ضمن 

حدود بعينها.
على القم������ة، توجد طبقة من املهنيني ورجال األعم������ال، املتلهفني على 
ترويض أنفسهم على دعم املبدأ املريتوقراطي، واالنتقال الوراثي لألفضلية 
التعليمية واالقتصادية عبر العائلة، واملدركني ألن موقعهم يعتمد على نحو 
متزايد على عالقتهم املتميزة - س������واء املباش������رة أو امللتوية - بالقطاعات 
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املتقدمة لالقتصاد. وحتت هذه الطبقة من املهنيني ورجال األعمال، هناك 
طبقة لش������ركات األعمال الصغي������رة، التي تتخذ ملجأ له������ا في ضرب من 
احلياة االقتصادية يتقدم زمنيا على البدائل املعاصرة للش������ركات الكبرى. 
يس������تمر معظم أفراد الطبقة العاملة م������ن ذوي الياقات البيضاء )٭( وذوي 
الياقات الزرق������اء )٭٭( في العمل في املكات������ب، واحلوانيت، واملصانع التي 
تتس������م بالطرق القدمية للتنفيذ الس������لبي للمه������ام اإلنتاجية التي تعجز عن 
إع������ادة تعريفها. وف������ي القاع، هناك طبق������ة دني������ا underclass من العمال 
املؤقت������ني، املوصومني عرقيا في بعض األحيان، وغير احملميني قانونيا في 
كثير من األحي������ان، وغير اآلمنني اقتصاديا دائم������ا، والذين يؤدون وظائف 

خدمية ال تتيح فرصا للتقدم.
تك������ون غالبية الش������عب، املكونة من طبقة الش������ركات الصغيرة والطبقة 
العاملة، غير متأثرة بالدرجات املفرطة من احلرمان وعدم األمان، خصوصا 
عندما يعيش������ون في ظل الدميوقراطية االجتماعي������ة. وعلى أي حال، فهم 
محروم������ون من الوصول إلى القطاعات املتقدمة، بكل ما حتمله من س������عة 

للكسب، والتقدير، واالبتكار. وهم يجدون العزاء في أسرهم وتلهياتهم.
إن النتيج������ة االجتماعي������ة األكثر أهمي������ة لهذا املوقف هي إعادة رس������م 
التقس������يمات الطبقية للمجتمع بدال من حتطيمها، أم������ا نتيجته األخالقية 
األه������م فهي حرمان أغلبية العمال من الرجال والنس������اء فرصة امتالك أي 
ش������يء أكثر من موقف مس������اعد جتاه عملهم اخلاص. بيد أن أشد تأثيراته 
االقتصادية تكلفة هو إهدار الطاقات واملواهب على نطاق واسع، مما يحرم 
العمال������ة العادية من األجنحة، إن لم يكن من الذراع������ني. ثمة نتيجة ثانوية 
له������ذا اإلنكار للفرص على من يحتمل أن يصنع������وا الثروات هي أنه يفرض 
على املالية العامة عبئا ال تس������تطيع حتمله مل������دة طويلة، هو عبء التعويض 
عن طريق نقل نتائج أوجه عدم املساواة املتجذرة في تنظيم اقتصاد السوق 

وفي نقائص التعليم العام.
)٭( White-collar: أصحاب الياقات البيضاء، وهم أصحاب املهن التي تخلو من العمل اليدوي 

الشاق، والذين يعملون عادة في املكاتب وفي مجال اإلدارة ]املترجم[.
)٭٭( Blue-collar: أصح������اب الياق������ات الزرقاء، وهم العمال من الطبق������ة الكادحة، مثل عمال 

املناجم والعمالة اليدوية ]املترجم[.
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ينقس������م احلل لكل من املش������كلة األساس������ية ولنتيجته������ا الطبيعية فيما 
يتعل������ق باملالية العامة إلى ش������قني اثنني: فأحد عنص������ري هذا احلل يجب 
أن يكون توس������يع فرص االنخ������راط في القطاعات املتقدم������ة لإلنتاج: ثمة 
توس������يع جذري للش������روط التي ميكن للناس من خالله������ا امتالك الوصول 
إلى أنواع التعليم، واخلبرة، والتكنولوجيا، واالئتمان التي يتطلبها مثل هذا 
االنخ������راط. باإلضافة إلى ذلك، فإن مزي������دا من إتاحة الوصول لعدد أكبر 
من الناس في تش������كيلة أوسع من الظروف االجتماعية واالقتصادية يرجح 
أن يتطل������ب طرقا أكثر ميكن من خاللها اجلمع بني الناس واملوارد من أجل 

النشاط اإلنتاجي.
أما العنصر اآلخر ملثل هذا احلل، فهو خلق الش������روط املالئمة لتوس������يع 
املمارسات االقتصادية املتقدمة خارج القطاعات املميزة الضيقة التي ازدهرت 
فيها تقليديا: الطليعية vanguardism خارج الطليعة. وحيثما فقدت التقاليد 
قب������ل الصناعية للعمل والتدريب على احل������رف، واملنفتحة في أغلب األحيان 
على تقدم هذه املمارس������ات بع������د الفوردية post-Fordist، يتعني اس������تبدالها 

بتعليم يشدد على تطوير األهليات العامة للقدرات العملية واملفاهيمية.
وحيثما وجدت شبكة كثيفة من احلياة الترابطية واملشاركة في الشؤون 
احمللية ضعيفة، مما مينع الثقة السامية الالزمة للتعاون التجريبي، فال بد 
من صنع مثل هذه الشبكة من قبل مجموعة من املبادرات العامة واخلاصة 
التي حتدد املس������ؤوليات، وتوفر امل������وارد، وتفتح الفرص التي ميكن أن تبدأ 
بالتش������كل حولها أمثلة جدي������دة من االرتباط. وحيثم������ا كانت االقتصادات 
الكبرى من حيث احلجم والنطاق مهمة لنجاح تنويعات اإلنتاج املرن املوجه 
باالبت������كار واألكثر مالءم������ة للفرق الصغيرة منها للش������ركات الكبرى، يجب 
توطيد الترتيبات املؤسس������اتية وأنظمة القانون اخلاص التي تسهل حتقيق 
املنافس������ة التعاونية ب������ني منتجي القطاع اخل������اص - أي جتميع املوارد بني 

الفرق والشركات التي تتنافس فيما عدا ذلك.
وهذا احلل ذو اجلانبني ملش������كلة ضيق الوصول إلى الطالئع والطليعية 
في االقتصاد يدعو بدوره إلى ذخيرة مكبرة من أشكال التعاون بني احلكومة 
واألعمال احلرة. إن مصممي مثل إعادة البناء هذه يجب أال يتركوا أنفسهم 
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مجبري������ن على االختيار ب������ني تنظيم األعمال من قب������ل احلكومة، والذي ال 
يش������جع على التواصل الشخصي، وبني الصياغة املركزية للتجارة التكاملية 

والسياسة الصناعية من قبل البيروقراطية.
وإللغاء هذا االختيار، عليهم أن يطوروا تنويعات جديدة من االرتباط أو 
التنس������يق بني املبادرات العامة واخلاصة. يجب أن جتعل مثل هذه الشراكة 
ال مركزي������ة إلى حد محاكاة وحت������ى ردكلة الفكرة املتعلقة بالس������وق لوجود 
فوضوية منظمة وليست مفروضة من فوق. ويجب أن تكون تعدية، وتشجع 
التعاي������ش التجريبي بني االس������تراتيجيات البديلة لإلنتاج والتجارة بدال من 
فرض واحدة فقط. كما يج������ب أن تكون منفتحة، تتخذ اإلجناز التدريجي 
لش������روط الطليعية املنتجة موضوعا له������ا، بدال من العمل وفقا ملخطط ما. 
وكذلك يجب أن تكون ش������املة في مدى وكالئها agents واملستفيدين منها، 
بحيث مت������س القطاعات اخللفية لإلنتاج بدال م������ن أن تبقى مقتصرة على 

القطاعات املتقدمة.
إن جتديدا للوس������ائل املؤسس������اتية الت������ي تعمل من خالله������ا املبادرات 
العام������ة واخلاصة معا ، ميكن أن يعمل بدوره كنقطة البداية إلعادة صياغة 
مؤسساتية القتصاد الس������وق، فقد تنشأ أنظمة مختلفة للعقد وامللكية عن 
الشروط املتباينة التي تعمل مبوجبها احلكومة والشركات معا. قد تبدأ هذه 
األنظمة البديلة للقانون اخلاص في التعايش جتريبيا ضمن نفس اقتصاد 
الس������وق املدقرط. وبه������ذه الطريقة، ميكننا أن نعمم ونعمق التزام الس������وق 
احلرة باحلرية في إعادة توحيد عوامل اإلنتاج ضمن سياق مؤسساتي نقبل 
به كما هو، فنحوله إلى حرية أكبر إلعادة توحيد واس������تبدال قطع الس������ياق 

املؤسساتي للمقايضة واإلنتاج.
ثمة مش������كلة ثانية للدميوقراطيات االجتماعية املعاصرة تتعلق بطبيعة 
وق������وة الروابط االجتماعي������ة. لنتخيل مجتمعا واقتص������ادا يتكون من أربعة 
قطاع������ات. يتك������ون القطاع األول من األمن������اط املتقدمة لإلنت������اج والتعلم، 
واملسؤولة عن حصة متزايدة من الثروة واالبتكار االجتماعيني، أما القطاع 
الثاني فيتكون من صناعات اإلنتاج الضخم mass-production املتدهورة، 
ف������ي حني أن القطاع الثال������ث هو اقتصاد معنت يعتني في������ه الناس بعضهم 
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ببعض، خصوصا الصغار، وكبار الس������ن، والعجزة، في الوظائف التي تخلق 
الدول������ة معظمها وتدف������ع أجورها، أما القط������اع الرابع فه������و عالم العمالة 
احملرومة من احلقوق وغير املس������تقرة، الذي يسكنه العمال املؤقتون أو غير 

الشرعيني الذين هم أجانب أو ينتمون إلى األقليات العرقية.
ثمة مسؤولية رئيسية للدولة االجتماعية املعاقبة في ظل الشكل احلالي 
األج������وف من الدميوقراطية االجتماعية، والتي تتمثل في جمع املال من أي 
م������ن كان بحوزته - خصوصا من املش������اركني في القط������اع األول - وتوزيعه 
على مس������تفيدي املخصصات االجتماعية - خصوصا أفراد القطاع الثالث 
- يصب������ح التضامن االجتماعي معتمدا على حركة الش������يكات عبر البريد. 
متثل القطاعات املختلفة عوالم مختلفة: والناس الذين يعيشون في أحدها 
ليس������ت لديهم أي معرفة تقريب������ا بأولئك في القطاع������ات األخرى. تترقق 
الروابط االجتماعية إلى حد االنكسار، فال يبقى أي شيء مشترك ما عدا 

فكرة وجود ماض مشترك، وهو الذكرى املشوبة بالعاطفة لذاكرة وطنية.
ومن أج������ل أن يصبح التضامن االجتماعي حقيقة، يجب ترس������يخ مبدأ 
مف������اده أن������ه ال يكفي للفرد أن يتخلى عن بعض ماله؛ بل يجب أن يتخلى عن 
بعض حياته. فمن حيث املبدأ، يجب على كل بالغ صحيح اجلس������د أن يحتل 
موقعا في كل من االقتصاد املعتني وفي نظام اإلنتاج. ولتلبية مسؤوليته في 
االهتم������ام باآلخرين، من خارج أفراد أس������رته، عليه أن يضحي بجزء، إن لم 
يكن من أس������بوع أو سنة عمل، فمن حياة عاملة. وباإلضافة إلى ذلك، يجب 
أن تس������اعد احلكومة املجتمع املدني على إعادة تنظيم نفس������ه بحيث يصبح 
املجتمع املدني قادرا على تنظيم ومراقبة تزويد اخلدمات االجتماعية، وبعد 
ذلك س������يصبح الناس مسؤولني بعضهم عن بعض. وعندئٍذ سيحصلون على 

املعرفة املجسدة وغير املتواسطة التي تعتمد الروابط االجتماعية عليها.
 ثمة مش������كلة ثالثة تتعلق بالدميوقراطيات االجتماعية املعاصرة، وهي 
حرم������ان الفرد من ف������رص الهروب من تخوم حياة صغيرة. فبالنس������بة إلى 
أعداد كبيرة من الرجال والنساء العاديني في الوطن األوروبي للدميوقراطية 
االجتماعية خالل القرن املاضي، لم يأت الهروب، الباعث على احلياة، من 
االمتهان إال من خالل احملنة املميتة للحرب. إن االستشهاد من أجل األمة، 
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ومجدها وحرياتها، كان بالنسبة إلى الكثيرين طريقة للعيش من أجل شيء 
أكبر من الذات. وحتى عندم������ا كان ذلك مخيفا ومكروها، فقد كان هروبا 

من الروتينات التي بلَّدت وأذلَّت.
على أي حال، فإن جتربة العظمة هذه، واملنقوعة في الدم، واملس������ممة 
بالوهم واخل������داع، والتي تنتهي باملعاناة، واإلنه������اك، والتحرر من األوهام، 
كانت مبنزلة ارتقاء اإلنس������انية العادية إلى مستوى أعلى من الوعي والنبل 

أقل من كونها وكيال بغيضا لذلك املثل األعلى املتعذر بلوغه.
جلب الس������الم معه اخل������در narcolepsy، فقد كرس������ت الدول األوربية 
النص������ف األول من القرن العش������رين لذبح بعضها بعض������ا، والنصف الثاني 
إلغ������راق أحزانها في االس������تهالك. وقرب نهاية القرن العش������رين، بعد أن 
أنهكتها آالمها ومباهجها، وضعت أنفسها في عهدة السياسيني، واملهرجني، 
والفالسفة الذين علّموا املبدأ السام الذي يقول إن السياسة يجب أن تكون 
صغي������رة من أجل أن يصبح األفراد كبارا. وبعد ذلك غط الناس في أوروبا 
في نوم عميق. وإذا فشلوا في االستيقاظ الحقا، فلرمبا ظلوا أغنياء. وعلى 

أي حال، فسيكونون أيضا أقل تساويا، وأقل حرية، وأقل عظمة.
كيف ميكن تنظيم املجتمع والثقافة بحيث متتلك أعداد كبيرة من الرجال 
والنس������اء العاديني فرصة أفضل لالس������تيقاظ من دوخة اخلدر، خارج دائرة 
احلميمية واحلب، من دون احلاجة إلى عمل ذلك كبيادق pawns ومحاربني؟ 
هذا الس������ؤال نفسه يطرح نفس������ه بصورة أخرى، متحررة بفعل الصراع بني 
الصدي������ق والعدو أو بحاالت الغموض الفظيعة للحرب. كيف ميكن لفرد ولد 
ف������ي بلد صغير أن يعي������ش حياة كبيرة؟ كيف ميكن للدولة أن تس������اعده على 

توسيع املسرح الذي فيه ميكن أن يعيش مثل هذا الفرد احلياة؟
تتمثل اإلجابة العامة عن كل هذه األسئلة في تطوير املؤسسات واملمارسات 
االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية التي جتهز الفرد وتضاعف فرصه في 
تغيير قطع الس������ياق الراس������خ لعمله وحياته، وفي الوقت نفس������ه يستمر في 
ممارسة أنشطته العادية. ومن خالل تقليل اعتماد التغيير على الكارثة فهي 
ترفعه إلى األعلى، فتجعله ربانيا. أما اإلجابة احملددة عن كل هذه األس������ئلة 

فهي أن الدولة يجب أن تساعد الفرد على أال يكون ضئيال.
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إن التعليم، الذي يبدأ منذ الطفولة ويستمر طوال احلياة العاملة، يجب 
أن يغ������ذي صميما من القدرات املفاهيمي������ة والعملية العامة لصنع اجلديد 
من القدمي. ويجب أيضا أن يزود العقل بالوس������ائل التي متكنه من مقاومة 
احلاضر. لهذا الس������بب بالتحديد، يجب أال تبقى املدرس������ة حتت س������يطرة 
مجتمع األس������ر احمللية، الت������ي تقول للطفل: كن مثلن������ا. وال ميكن أن تكون 
تل������ك األداة الس������لبية لبيروقراطية تعليمية مركزي������ة، والتي ال تنقذ الطفل 
من ه������ذه التأثيرات إال لتخضع������ه لصيغة كلية. وعند اعتماده على س������بل 
دعم متعددة ولكونه س������ريع االس������تجابة ملس������ؤوليات متع������ددة، عليه أيضا 
أن يالعبهم������ا أحدهما ضد اآلخر لفتح الفضاء ال������ذي فيه تخدم الذاكرة 

اجلماعية التخيل الفردي بصورة أفضل.
إن ما تبدأه املدرسة يجب أن تواصله الدولة، فيجب أن تساعد على تزويد 
الفرد بالوس������ائل االقتصادية وكذلك التعليمي������ة التي ميكنه من خاللها أخذ 
زمام املبادرة في أي مكان في العالم. وعلى س������بيل املثال، ميكن لبلد صغير 
وغني أن يشرع بصورة متعمدة في حتويل أمته إلى نخبة للخدمات الدولية. 
وعندما يصبح العالم بأكمله مس������رحا للمب������ادرات الفردية، من األعمال إلى 
الفعالية activism اخليري������ة واالجتماعية، فإن مغزى احلياة الوطنية يتغير 

أيضا؛ فتنعكس التجربة العاملية والطموحات الكبرى عائدة إلى الوطن.
تش������ترك هذه املش������كالت املتميزة الثالث للدميوقراطي������ة االجتماعية 
املعاصرة في أنها ال تستسلم لسياسات التنظيم وإعادة التوزيع التي شكلت 
البرنامج الدميوقراطي - االجتماع������ي. عرفت الدميوقراطية االجتماعية 
نفس������ها بتخليها عن محاول������ة إعادة تنظيم اإلنتاج والسياس������ة. وبس������بب 
انس������حابها من هذين احلقلني، طورت ما ب������دا كموقع حصني ضمن مجال 

التوزيع أو إعادة التوزيع.
 إن التفري������غ احلالي حملتوى الدميوقراطية االجتماعية باس������م التوفيق 
ب������ني احلماية االجتماعية وب������ني املرونة االقتصادية لم ي������ؤد إال إلى تأكيد 
منط������ق هذا التراجع. وق������د اتضح اآلن، على أي ح������ال، أن الدميوقراطية 
االجتماعية ال تستطيع حل مشاكلها واحملافظة على حياتها ما لم تعد إلى 

احلقلني اللذين انسحبت منهما في حلظة تكونها.
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وهي ال تس������تطيع حل أي من هذه املش������كالت من دون االبتكار في الش������كل 
املؤسس������اتي القتصاد الس������وق، ف������ال ميكنها دقرطة الس������وق م������ن دون تعميق 
الدميوقراطية: ومبعنى آخر، من دون خلق مؤسسات دميوقراطية مفعمة بالطاقة، 

والتي تسهل التجريب املؤسساتي وتقلل من اعتماد التغيير على األزمة.
إن القوة االجتماعية احلقيقية التي ميكنها دفع مثل هذه التحول، حتى 
ف������ي غياب الكوارث االقتصادية أو السياس������ية الكبرى، هي رغبة جماهير 
العمال العادي������ني، املعزولني عن جزر اإلنتاج والتعليم املتقدم، في الدخول. 
وه������م ال يس������تطيعون، على أي حال، أن يدخلوا، كم������ا ال ميكن التوفيق بني 
مزيد من املرونة التقنية واالقتصادية وبني مزيد من التضمني االجتماعي، 
م������ا لم نبدأ بتغيير البنية بأكملها. ميكننا أن نغير البنية بأكملها قطعة بعد 
قطع������ة وخطوة تلو خطوة. ونحن لس������نا بحاجة إل������ى، ويجب أال نرغب في 
أي مخط������ط لذلك. وكل م������ا نتطلبه هو مفهوم واض������ح بخصوص االجتاه 

ومجموعة غنية من التخمينات املبدئية حول ما يجب عمله الحقا.
إن التع������اون التجريبي، بش������روطه احملددة بصورة غي������ر محكمة لكنها 
متطلب������ة، ميثل في الوقت نفس������ه وس������يلة وغاية، وطريق������ة ونتيجة. وعلى 
أي ح������ال، فهو يبقى أعم������ى حتى يتم تنويره من قبل ص������راع بني البرامج، 
الت������ي يقترح كل منها اجتاها وسلس������لة من اخلط������وات التالية؛ وهنا تصبح 

البراغماتية املردكلة سياسة حتولية.
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إعادة صياغة مشكلتي االتصال والتجاوز 
وحده األحمق هو من يستش������ير مذهبا 
ُمجردا للحصول عل������ى تعليمات واضحة، 
وش������املة، وموثوقة عم������ا يفعله في حياته. 
وعلى الرغم من هذا، فإن السؤال - كيف 
يج������ب أن أعيش؟ - هو س������ؤال يتعني على 
فلس������فة متنح األولوية ملا هو ش������خصي أن 
تتحدث عنه. تس������تلهم حج������ة هذا الكتاب 
مفهوما عن الذات، هو املفهوم نفسه الذي 
يحف������ز تلك األف������كار حول اخلل������ق الدائم 
للجديد ف������ي املجتمع. وه������ذا املفهوم عن 
الذات يقترح موقفا جتاه بعض املش������كالت 
احملورية للحياة، برغم أنه عاجز وحده عن 
تولي������د أو دعم رؤية أخالقية متطورة. وهو 
ال مين������ح وصفا مفص������ال وال دفاعا جازما 
عن مساق للحياة. لكنه يشير، على الرغم 

من هذا، إلى اجتاه معني.
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»إن وميض طاقة احلياة يشبه 
االحتضار قليال، أو هو املوت 

على خطوات«
املؤلف
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وعن������د التفكير بش������أن األلغاز واألش������واق التي هي محوري������ة حلياتنا، 
نواجه مش������كلتني متكررتني ومتغلغلتني، ومتداخلتني وهما مشكلتا االتصال 
والتج������اوز؛ وهما متضمنتان بالفعل في مفه������وم الذات الذي بدأت به هذه 
املناقش������ة، وظهرتا إلى الس������طح عندما بدلت احلجة عاملها احلاسم، من 

املفهوم إلى التوجه.
متثل مش������كلة االتصال صراعا بني الش������روط املمكن������ة للذاتية. فنحن 
نحتاج إل������ى الناس اآلخرين - عمليا، وعاطفي������ا، ومعرفيا. وحاجتنا إليهم 
غي������ر محدودة وال تش������بع؛ فنحن جنرب كل ما يفعلونه لن������ا كدفعة مقدمة 

لصفقة ال ميكن أن تكتمل. ونحن نبني ذاتا من خالل االتصال.
وعلى أي حال، فإن اخلطر الذي يضعنا فيه الناس اآلخرون غير محدود 
أيض������ا، فوجودهم، فيما يتج������اوز كل صراع معني ب������ني املصالح واإلرادات 
wills، يفرض علينا ضغطا مس������تمرا. ولذلك فنحن نتحرك نحوهم وبعد 
ذلك نبتعد عنهم، متذبذبني بني القرب والبُعد. وفي أغلب األحيان نس������تقر 

عند مسافة متوسطة قلقة.
إن احلرية، كتحكم في الذات، س������تعني حل أو تلطيف هذا االش������تباك 
ب������ني املتطلبات املمكنة لتوكي������د الذات. إن جتربتنا األكث������ر إقناعا مع مثل 
هذه التس������وية هي احلب الش������خصي؛ ففي تعابي������ره األكمل، يعرض احلب 
الش������خصي جتربة االعتراف التخيلي وقبول اآلخر كفرد مطلق. وبصعوبة 
فق������ط، على أي حال، تكتس������ب هذه التجربة س������يطرة أوس������ع على احلياة 

االجتماعية تتجاوز متناول لقاءاتنا األكثر عمقا واشتماال.
أما مش������كلة التجاوز فه������ي تناقض بني مجموعني م������ن املتطلبات التي 
نفرضه������ا على العوالم االجتماعي������ة والثقافية املنظمة التي فيها نتحرك. ال 
ميكننا إيجاد سياق حاسم إلنسانيتنا، فضاء طبيعي للمجتمع والثقافة يتسع 
لكل ما يس������تحق أن يُعمل، ويُستش������عر، وأن يَُفكر فيه. ليس هناك مثل هذا 

الفضاء الطبيعي، فهناك فقط تلك العوالم احملددة التي نبنيها ونسكنها.
وه������ذه العوالم جتعلنا من نحن، فهي تش������كلنا. وعل������ى أي حال، فهي ال 
تش������كلنا بالكامل مطلقا؛ فدائما ما تُترك بقية من املقدرة غير املس������تخدمة 
للعمل، واالرتباط، والعاطفة، والبصيرة التي تستحق االمتالك. هناك دائما 
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فين������ا أكثر مما يوجد في أي من هذه الس������ياقات أو في أي قائمة رجعية أو 
مستقبلية من الس������ياقات. وباملقارنة معها، فنحن النهائيون؛ وبالضغط على 

حدودها القصوى، نكتشف أن هناك أكثر بداخلنا.
ولذلك، فإن حتقيق مصاحلنا املق������رة ومثلنا العليا املعترف بها يجبرنا 
في النهاية على جتاوز ما يسمح به اإلطار الراسخ. ومع شروعنا في القيام 
بذلك، يبدأ الوضوح اخلادع ملصاحلنا ومثلنا العليا في التالشي. ونكتشف 
أن وضوحه������ا الظاهر كان معتمدا على ارتباطها في أذهاننا باملمارس������ات 
 churning التقليدي������ة والترتيب������ات املألوف������ة. وبالتالي، تكون خضخض������ة
الس������ياقات مصحوبة بالصراع داخل كل منا وبينن������ا جميعا، وعندما يكون 

بيننا، يتم ذلك بكل الوسائل من احملادثة إلى احلرب.
إن إنس������انيتنا، باإلضافة إلى مصاحلنا ومثلنا العليا احملددة، تتطلب منا 
أن نق������اوم وأن نح������ارب. وخالل كل هذه التجربة، نح������ن نواجه صراعا بني 
اثنني من ش������روط إنس������انيتنا يتمتعان بالقدر نفسه من األهمية الذي تتمتع 
ب������ه املتطلبات املتعارضة التي نفرضها عل������ى االتصال. نحن في حاجة إلى 
املشاركة في عالم اجتماعي وثقافي بعينه. تأتي احلرية من املشاركة وكذلك 
م������ن االتصال. وعلى أي حال، ف������كل من هذه املش������اركات يهدد بأن يصبح 
استسالما وبأن يختزلنا من مبدعني إلى دمى. وبالتالي، نبدو مجبرين على 
االختيار، في كل مناس������بة، بني مشاركة حُتررنا وتستعبدنا في الوقت نفسه 
وب������ني إحجام، عن طري������ق التحفظ الذهني إن لم يك������ن بالتمرد اخلارجي. 
وال يُبقي هذا التراجع على اس������تقالليتنا إال بإضعاف مادتها. فاملش������اركة، 

الصادقة إن لم تكن مخلصة، من دون استسالم، هي ما نحتاج إليه.
ولذل������ك فهذا ه������و توصلن������ا إلدراك طموح تغيير الس������مة األساس������ية، 
باإلضافة إلى احملتوى احملدد، لس������ياقات املؤسسات واملعتقدات التي يجب 
دائما أن نثور ضدها في نهاية املطاف. نحن نسعى إلى بناء عالم منظم إلى 
درج������ة أن هناك فج������وة أقل بني أن نكون داخله وأن نكون خارجه، بني اتباع 
القواعد وتغييرها. وإلى حد جناحنا، نكون قادرين ليس فقط على أن نحقق 
مصاحلن������ا ومثلنا العليا احملددة بصورة أكثر فعالية، ولكن أيضا على تطوير 
إنس������انيتنا بص������ورة أكثر اكتماال. وهنا يصبح عاملنا أقل ش������بها بكونه مكانا 

للنفي والسجن، ومن ثم فهو يحمل عالمة الالنهاية بصورة أوضح.
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بيد أن مش������كلة التجاوز مكتنفة في مش������كلة االتص������ال. فقدرتنا على 
التوفيق ب������ني احتياجنا واش������تياقنا الالنهائيني إلى الن������اس اآلخرين وبني 
احت������واء اخلطر الذي يضعوننا فيه تبقى محدودة في نطاقها خارج املجال 
املميز للحب الش������خصي. وأفضل ما ميكننا حتقيقه في العادة هو أن ننظم 
املسافة املتوسطة. فحتى في الدميوقراطيات املعاصرة األكثر حرية واألشد 
ازدهارا، نظل مسجونني كخدم مرتبطني بعقد للعمل ضمن مخطط قسري 

للتقسيم والهرمية االجتماعية لنمطية مبتذلة لألدوار االجتماعية.
ال ميكننا أن نهب أنفسنا بعضنا إلى بعض كأفراد كاملني فيما يتجاوز حدود 
احلب الش������خصي، ألننا حتى اآلن لم جنعل أنفسنا مثل هؤالء األفراد. ميثل 
الس������ماح لنا بالقيام بذلك جزءا من مهمة التعاون التجريبي والدميوقراطية 
املفعمة بالطاقة؛ فهما ي������زودان الفرد بقدرات أعظم وأكثر تنوعا، مع تقوية 
حترره من النزعات املوروثة للثقافة وتلقائيات automatisms املجتمع. وهما 

يتيحان لعدد أكبر من الناس، عبر منطقة أوسع، شهامة األقوياء.
إن مش������كلة االتصال متورطة في مش������كلة التجاوز، وهي متورطة كشرط 
وكهدف في الوقت نفس������ه. وكم������ا أن الطفل يكون ق������ادرا بصورة أفضل على 
تدبر مخاطر بناء الذات إذا علم أنه آمن في حب والديه، كذلك يكون الرجال 
والنساء قادرين بصورة أفضل على حتدي وتغيير ِقَطع سياقهم إذا كانوا آمنني 
ومدعومني في ارتباطاتهم باآلخرين وكذلك في حقوقهم وقدراتهم األساسية، 
كم������ا أن احلرية التي نكتس������بها من خالل إعادة االختراع الدائمة للمس������تقبل 
والتحويل النوعي لسياقاتنا س������تكون أكثر قسوة ووحشية من أن تُعتبر هدفا، 
وبطولية بصورة أضيق وأخطر من أن تُعتبر مثاال يحتذى، إذا لم تَِعُد بأساس 

ميكننا التواصل من خالله مع الناس اآلخرين بصورة أكثر اكتماال وإثمارا.

كيف نصادف هذه املشكالت في أثناء احلياة؟
تعرض كل من مش������كلتي االتصال والتجاوز نفس������ها متنكرة في صورة 
متوالية مميزة في س������ياق حياة م������ا، احلياة األكثر طموحا، التي يعيش������ها 
أولئك الذين تناولوا بحساس������ية رسالة بناء الذات من خالل مقاومة العالم 

والنسخة املصلبة من ذات املرء.
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أوال، علين������ا أن نتخل������ى عن تخيالتن������ا حول ال������ذوات selves املتعددة 
واحلي������وات املتعددة. علينا أن نعتنق مس������ارا معينا ونقب������ل نتائجه املتعلقة 

بالشخص الذي سنصير إليه.
وبعد ذلك، علينا أن نتبع هذا الفعل العنيف من تشويه الذات مع الكفاح 
لتعلم كيف نستش������عر احلركات الش������بحية لألطراف املفقودة، من خالل فعل 
للح������ب التخيلي، علين������ا أن نتخيل جتربة الناس الذين ل������م نُصبحهم. وهذا 
 identification التوسيع لإلحساس بالذات يلتقي بتجربتنا املبكرة لالستعراف

والتعاطف من أجل ترسيخ أساس لقبول وتخيل الناس اآلخرين.
وفي مرحلة الحقة، ونح������ن نواصل كفاحنا، من موقع معني في العالم، 
ضم������ن حدود ظروفن������ا وبصيرتنا، ونواجه إغ������راء أن نُخطئ التعرف على 
التحرر من الوهم باعتباره حكمة، قش������رة، مصنوعة من الطبع واملساومة، 
تبدأ بالتش������كل حولنا. يأتي جزء من هذه القشرة من الداخل، فالترتيبات 
املألوفة للذات تشكل الطبع. بيد أن هذه الروتينات ال غنى عنها، فهي متنح 

مكانا متماسكا وآمنا ميكننا أن نبدأ منه املغامرة والتجربة.
وعلى أي حال، تتطلب حريتنا وحيويتنا املقاومة أيضا ضد طبعنا اخلاص 
كنوع آخر من اختزال الالنهائي إلى املتناهي واملفاجئ إلى الصيغي. يجيء 
جزء من القش������رة من اخلارج أيضا: االس������تكانة لقيود ظرف منفرد. وهنا 
نبدأ في االعتقاد بأن احلياة التي نعيشها هي الوحيدة التي سنحياها أبدا، 

وننحدر إلى قبول ما نعتبر أنه َقَدرنا.
ت������ؤدي هذه التوليف������ة من الطبع املصلب واملس������اومة من دون حتٍد 
إلى حتنيط الذات؛ فنب������دأ باملوت في كثير من الوفيات الصغيرة. وال 
ميكنن������ا حينئذ أن نعيش إال بتمزيق هذه املومي������اء التي تبدأ بتغليفنا. 
ونحن ال منزقها إربا إربا لنصبح مس������تقيمني أو صاحلني، بل منزقها 
إرب������ا إربا لكي نتمكن من العيش بطريقة تس������مح لن������ا بأن منوت مرة 

واحدة فقط.
وال ميكننا متزيقها بوس������اطة فعل مباش������ر من اإلرادة. وعلى أي حال، 
هت من  فم������ن املمكن لإلرادة أن تعمل بش������كل غير مباش������ر وبق������وة، إذا ُوجِّ
قبل منظ������ور للفرصة األخالقية. نحن نتقدم بواس������طة فعل ديناميكي من 
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االشتباك والتحويل الذاتي. وإذا تنحينا في وضعية من االنفصال الساخر، 
فسنتحول من حلم إلى حجر. ومن خالل االرتباط مبعتقدات وأمناط حياة 
معينة، وبإخضاع أنفسنا، من خالل مثل هذا االرتباط، للهزمية واإلحباط، 
وباملخاطرة بتدمير اإلميان على يدي الفكر والتجربة، فنحن نواصل العيش، 

ونتعلم، من خالل العمل، أن نتمنى.
ما الفك������رة املتعلق������ة بحالتنا والتي، م������ع إقرارها برعبها م������ن املعاناة 
والغموض، هي مبنية على فكرة الذات التي بدأت منها مناقش������تي، ميكنها 

أن تبرر مثل هذا الطموح في عيش حياة ما؟
لنتدبر أوال الظرف األكبر الذي نواجه ضمنه معضلتي االتصال والتجاوز 
ومُنر بتعبيراتهما املميزة طوال مس������يرة احلياة اإلنسانية. من ناحية، جند 
أنفس������نا مدفوعني جيئة وذهابا بني الهياج والضجر. وعندما نتمكن بشكل 
مؤقت من إس������كات طموحاتنا، وإحباطاتنا، والتهاءاتنا - التجول املتواصل 
بني التفاصيل، واجلهد املس������تميت جلعلها تتحمل وزنا ال تستطيع حمله - 
نسقط إلى حالة من التحديق والضجر. أما حلظاتنا السعيدة في االنهماك 
مع املهمة التي بني أيدينا ومع الش������خص اآلخر، فس������رعان ما يلتهمها هذا 
التن������اوب بني الضياع واخلواء. وفي هذه التعرضي������ة، نحن نعايش كمعاناة 
النتيجة اجلوهرية إلنسانيتنا، والتي تتطلب الالتناهي من املتناهي وإمكان 

الوصول من الالنهائي.
ومن الناحية األخرى، يكتنف الظ������الم وجودنا اخليالي واملعذب، منقط 
باملباه������ج التي نحن عاجزون عن جعلها مس������تدمية، واقعا في حبائل دوافع، 
وشراك، وآالم اجلسد. ليس هناك تقدم في العلوم الطبيعية ميكنه أن يجعل 
هذا الظالم ينقش������ع. ففي النهاية، ال ميكن للعلم أن يزودنا إال بتاريخ الكون 
والنظامي������ات العابرة واملتناهية التي قد تظهر ف������ي حلظات معينة في هذا 
التاريخ. وال ميكنه فعل شيء لشق االختالف بني الوجود والعدم، أو توضيح 
كيف وملاذا ميكن للوجود أن ينشأ من العدم، أو ملاذا نحن لسنا آلهة بدال من 
الكائن������ات احملكوم عليها بالفناء التي هي نح������ن في احلقيقة. كما ال ميكنه 
اإلجاب������ة عن أي من هذه األس������ئلة - اآلن أو إلى األب������د - ألنه يفكر بعقولنا 

املتجسدة وليس بعقل الله.
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ترك������ز فنائيتن������ا على جتربتن������ا املتعلقة بتعاقب وجي������ز، متعذر العكس، 
ودراماتيكي من أحجية إلى أخرى. ونحن نتعاطى بعضنا مع بعض ونتعاطى 
مع أعمالنا والتزاماتنا الرتيبة، نُلقي على هذه اللقاءات الهشة، والروتينات 
البسيطة، والوالءات غير املعصومة عبء االشتياق الالنهائي إلى الالنهائي؛ 

في حني أنها ليست كفؤة لألمر.
لنتدبر ثالثة حلول ملشكلتي االتصال والتجاوز، عند النظر إليها مقابل 
ه������ذه اخللفية من االضطراب واجله������ل: قصة اخلالص، وانقراض الذات، 

ويقظة الذات.
تضع قصة اخلالص صراعنا مع مشكلتي االتصال والتجاوز في سياق 
أوسع من املغزى واألمل. تؤذن العالقات بني الناس بعالقتنا مع الله، الذي 
يتدخل، بش������كل دراماتيكي، وحاس������م، وُمبرم، في الزم������ن التاريخي. وهذا 
التدخل، الذي يبدأ في التاريخ ويس������تمر ف������ي اخللود، يُعد كال منا والعالم 
للتغل������ب على الصراعات بني الظ������روف املتناهية والش������وق الالنهائي، بني 
احلاج������ة واخلوف من االتصال. وحتى مش������اريعنا العلمانية الكبرى - مثل 
قضية الدميوقراطية وتخفيف الفقر والظلم - تكتس������ب مغزاها من الدور 

الذي متارسه في هذا العمل التخليصي.
هل ميكننا أن جنعل أنفسنا نؤمن مبثل هذه القصة بوساطة الرغبة في 
اإلميان بها؟ وإذا حاولنا إنقاذ إمياننا باختزاله إلى اس������تعارة، فنحن جنرده 
بالتحديد من تلك املالمح التي تس������مح له مبخاطبة تخوفاتنا وآمالنا بأكثر 

الصور مباشرة وقوة. فنحن ال نسترده إال بإلغائه.
ال ميكننا جتنب احلكم على حقيقت������ه، حقيقة األحداث التاريخية 
واملتج������اوزة حل������دود التاري������خ transhistorical التي يس������ردها. وإذا 
كان ميث������ل طريق������ة إلثارة اإلرادة ومواس������اة العقل، فه������ي تعاني عيب 
القص������ص التاريخية لإلصالح االقتصادي واالجتماعي والسياس������ي، 
مثل املاركس������ية، التي ألهمت وضللت السياس������ة التحولية مدة طويلة. 
أما الس������حر الذي نلقيه على أنفسنا فس������يقودنا إلى إساءة متثيل كل 
من قيود وفرص حالتنا. ونتيجة لذلك، فس������نرى بش������كل أقل وضوحا 

وسنكون أقل حتررا.
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ق������د يبدو من الغريب اس������تحضار مثل هذه الش������كوى حول الصدق في 
مناقشة تتعلق مبوضوعات والتزامات براغماتية، وألنه ليس هناك من بني 
مالمح الفهم الدارج للتقليد البراغماتي ما هو أكثر انتش������ارا من فكرة أن 
هذا التقليد ال يقترح س������وى وجهة نظر ذرائعي������ة instrumental للحقيقة. 
وقد جادلت هنا، على أي حال، بأن أس������بقية الشخصي على الالشخصي، 
ولي������س تبعية االعتق������اد للنفعية، هي عنصر هذا التقلي������د الذي لدينا أكثر 

املبررات إلنقاذه وتطويره.
وفي مجال الشخصي والتاريخي على وجه التحديد، نحن منتلك األساس 
 .strategizing األقوى ملعارضة اختزال االكتش������اف إلى وضع االستراتيجيات
ومعرفتن������ا بالطبيعة هي األق������ل موثوقية كتمثيل للعالم ب������دال من كونها دليال 
للتدخل العملي، وذلك ألنها معرفة محددة بال تناس������ب بني العقل وموضوعه، 
ومحاصرة بتناقضات الالش������خصي. وم������ن دون ريب، فإن كل وجهة نظر قوية 
للمجتمع والشخصية، بني أشياء أخرى، متثل نبوءة حقيقية؛ فهي تدعونا إلى 
التص������رف بطريقة جتعلها حقيقية. وعلى أي حال، فهذا الدافع املتعلق بتوكيد 
ال������ذات، برغم أنه يتعذر اس������تئصاله، فهو أيضا محدود ذاتيا، فس������رعان ما 
نصطدم باملقاومة املفروضة من قبل الناس كما هم اآلن، ومن قبل املجتمع كما 
ه������و اآلن. وبالتالي، فإن عنصر النبوءة احملققة لذاتها في أفكارنا االجتماعية 
والشخصية يجبرنا على مجابهة احلقيقة بدال من السماح لنا بأن نخطئ في 

التعرف على الراحة باعتبارها احلقيقة.
ثمة حل ثان ملش������كالت الوجود، وهو إفن������اء الذات. ميكننا أن جند صيغا 
مختلفة منها كما ُعّبر عنها في فلس������فات شوبنهاور وأفلوطني )٭( وكذلك في 
بعض جوانب تعاليم بوذا والو تسو )٭٭(. وهي تقترح تعليق الكفاح الفردي من 
خالل مطابقة الوعي باحلقيقة الكونية واملطلقة فيما وراء الذات. نحن نحقق 
املصاحلة مع كل من الناس اآلخرين ومجتمعاتنا وثقافاتنا من خالل تخفيض 

جذري لقيمة حقيقة كل من االختالفات الظاهراتية والذاتية الفردية.
)٭( Plotinus: أفلوط������ني )205 - 270(؛ فيلس������وف روماني مصري النش������أة، يعتبر أهم ممثلي 

الفلسفة األفالطونية احملدثة ]املترجم[.
)٭٭( Lao Tzu: الو تس���������و )الق������رن الس���������ادس ق.م(؛ أول فالس������ف����ة مذه����������ب الطاوي�����ة 

الصين��ي ]املترجم[.
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هن������اك عالقة متبادلة في هذه االس������تجابة بني الص������ورة امليتافيزيقية 
والتوج������ه الوجودي؛ فإن������كار احلقيقة اجلوهري������ة لالختالفات ضمن الكل 
املتع������دد األج������زاء يبرر التخل������ي عن الص������راع، بتناوبه الفظي������ع بني القلق 
والضج������ر. ويتباعد توقف الصراع عن املجابه������ات التي ميكنها وحدها أن 

تبقي اختالفات العالم الظاهر حية في أذهاننا.
إن التكلف������ة األخالقية إلفناء الذات هي التأثير ذاته الذي يس������تحضره 
مؤيدوه على أنه منفعته. فما نخسره بتبني هذا املبدأ امليتافيزيقي وممارسة 
هذا العالج هو العالم، ومع العالم، هو احلياة. تنكمش جتربتنا حتت ذريعة 
التوسع. وعندما نكون، بس������بب حقيقة جتسدنا وموقعنا االجتماعي، غير 
قادري������ن على مواصل������ة َزعم العودة م������ن الذات إلى املطلق، جند أنفس������نا 

مسجونني في مكان عملنا لتقليص حجمه.
تتعقد هذه التكلفة األخالقية بواحدة إبستيمولوجية )٭(. نحن نُعد في الوعي 
حالة ال ميكن أن يأتي اختبار اإلبطال فيها إال من اخلارج - الطرق على الباب 

بوساطة حقيقة شخصية واجتماعية ترفض أن يُخضعها اإلبعاد واإلنكار.
وهن������اك حل ثالث، هو إيقاظ الذات على الن������اس اآلخرين وعلى العالم 
الظاه������ر. ومتثل هذه اليقظة تش������ديدا النهماكنا ف������ي التجربة، وخصوصا 
جتربتن������ا في التفريق بني كل من الناس والظواهر؛ وهي انتقال من الدوخة 
املخدرة، التي تعترضها حلظات من األلم والبهجة، إلى احلضور، واالنتباه، 
والت������ورط. وهذا االرتباط بني تش������ديد التجربة واالعت������راف باالختالف ال 
يظهر بصورة أكثر اكتماال من إحساسنا بحقيقة الذات الفردية. ونحن نرى 
اآلن ه������ذه احلقيقة كواحدة متر بجميع املراحل، بدال من رفضها باعتبارها 

.epiphenomenon ظاهرة إضافية
ولذلك فهذه اليقظة متثل في كل جوانبها انقالبا لكل من املوقف الوجودي 
والرؤية امليتافيزيقية املستبطنة حملاولة إفناء الذات. وهي تتخذ مفهوما معينا 
لل������ذات وكفاحها مع العالم - هو املفه������وم الذي اقترحت وضعه في املركز من 
براغماتية مردكلة - وتطوره إلى جواب ملش������كالت الوجود. وهي تعطي كثيرا 

من العالمات على نواياها وتُخضع نفسها لعدد من االختبارات الدعاءاتها. 
)٭( Epistemological: إبستيمولوجي؛ متعلق بنظرية املعرفة ]املترجم[.
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وفي السياسة وفي الثقافة، هي تقودنا نحو االختراع الدائم للمستقبل 
وحتس������ني قدرات اإلنس������انية العادية وكرامة التجربة العادية، وهنا تصبح 

بنية املجتمع أقرب شبها بطرق عمل اخليال.
وعند تش������كيل الرؤي������ة والعمل األخالقي، فهي تُله������م املقاومة لتحنيط 
ال������ذات، وبص������ورة أكثر عمومية، اجله������د املبذول لتضمني حلولنا ملش������كلة 
االتصال كاستجابة ملش������كلة التجاوز. وفي أثناء تطويرنا لقدراتنا العملية، 
يصبح غرضن������ا األخالقي اجلوهري هو التوفيق ب������ني العظمة واحلب في 
جتربتنا للذاتية واللقاء. ونحن نسعى إلى ممثل هذه التسوية في شكل غير 
ملوث بأوه������ام ُخلُق بطولي، منفتح على تلقين������ات التجربة العادية، والذي 

يحترم قدرات الناس العاديني.
وف������ي خيال العال������م ككل، مثلما ميكنن������ا أن نراه ونفهم������ه من موقع 
األفضلية الضيق والَعَرضي الذي منتلكه، جنده يُلهم محاولة السترداد، 
ومعاقب������ة وحتويل، احلضور الرؤيوي للعالم بالنس������بة إلى الطفل. يعمل 
الفن والعلم معا لتعميق وعينا باالختالفات املوجودة ضمن العالم الفعلي 
بوض������ع الفعلي مقابل خلفية من التباين والفرصة التحوليني - كما تُرى، 
وتُكتش������ف، وتُتَص������ور، ويُتنبأ بها، وتُخل������ق. وبدال من تعتيم إحساس������نا 
باحلقيق������ة واالختالف احلقيقي، فهذا التخيل للتغيير يجعله أكثر حدة. 
وبرغم أننا لم نصنع العالم، فالعالم الواس������ع بأكمله يصبح حلمنا، ويبدو 

كل شيء فيه لنا كإغاثة رؤيوية للعقل احلالم.

اخليارات الوجودية
تخيل مش������كلة الطري������ق إلى الذات م������ن منظور آخ������ر، هو منظور 
اخليارات الوجودية التي يطرحها علينا التفكير األكثر طموحا واألوسع 
ش������مولية لزماننا اخلاص. وسنصل إلى النتيجة نفسها ولكن من نقطة 

بداية مختلفة.
ونح������ن نواجه قطعية ونهائية املوت، ولعجزنا عن تبديد لغز وجودنا، أو 
وجود العالم، نحن ننهمك عادة في شؤون احلياة، وفي ارتباطاتنا باآلخرين، 
وفي صراعاتنا معهم. ويحتل مثل هذا االنهماك وعينا. وإذا كان حادا، فهو 
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ميألن������ا بالبهجة، حت������ى إذا كان مترافقا مع ظ������الل اخلصومة، والتناقض 
الوجداني، والندم، واخلوف. وقد تسير الشدة في اجتاه التكريس ملهمة ما 

أو االشتياق إلى الناس اآلخرين.
وتك������ون هذه الش������دة، على أي ح������ال، متذبذبة. وهي ته������دد بأن تغوص، 
فتصبح مغمورة بالروتني. ليس������ت املشكلة هنا في التكرار والعادة، فهما من 
مالمح جتربتنا التي يستحيل جتنبها وال ميكن االستغناء عنها. بل تكمن في 
الفش������ل في احملافظة على صفاتنا اإللهية - وه������ي خاصية الروح املتجاوزة 

للسياق - في وسط التكرار؛ أي الفشل في جتسيد الروح في الروتني.
ونتيج������ة لذلك، نحن نعيش معظم حياتنا فيما يش������به الدوخة، كأننا منثل 
مخطوطة كتبها شخص آخر. وهذا الشخص اآلخر، على أي حال، ليس فردا 
أو حتى مجموعة؛ بل هو الالشخصي، الذي يسحق السلطة اجلماعية لآلخرين 
الذين يحددون صالحياتنا والذين ميارس������ون السلطة، أو يعانون العبودية، في 

العالم الذي نسكنه. نحن نصبح »هم«، لكنهم لن يصبحوا كال منا.
إن ومي������ض طاقة احلياة يش������به االحتض������ار قليال، أو ه������و املوت على 
خطوات. وهو يأتي مصحوبا بسلوانه اخلاص: متنعنا حالة خدر من الوعي 
املضمحل الذي ننحدر إليه من التركيز على فداحة اخلسارة أو من مواجهة 
حالتنا؛ كم������ا أن ضغوط احلاجة املادية والندرة االقتصادية تُبقينا مقيدين 

إلى مسؤولياتنا العملية.
لنتدبر ثالث اس������تجابات مختلفة؛ مارست كل منها دورا في فكر، وفن، 
وجترب������ة زماننا. لكن وحدها الثالثة تضعنا على طريق التأليه املتس������ق مع 

حقائق وجودنا.
تقوم إحدى االس������تجابات بعرض مس������تمر أمام أعيننا ملنظر االنحدار 
نح������و املوت وحومنا حول فقدان كل معنى. يتمثل مغزى هذا االس������تعراض 
ف������ي أن يثير فينا رعبا من الفظاعة والعنف بحيث نحرض على الثورة ضد 

إنكار الشخصية النشطة والواعية.
لكن ألي سبب؟ لغاية دفعنا إلى أن نتمالك أنفسنا. نحن نتمالك أنفسنا 
بإعادة توكيد ادعاءات احلياة بدرجة أقل من إنكارنا أهمية أو حتى حقيقة 
االختالفات التي مت������أل جتربتنا اليومية.  وبرؤية هذه االختالفات املتعلقة 
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بالعالم الظاهر كامتداد حلقيقة مستبطنة، فنحن نؤكد تألق الوجود. نحن 
نتعه������د العالم، ونحتفل به، ونتعاطف مع اندفاعه إلى األمام. ونحن ننتصر 

على اجلهل واملوت بأخذ إجازة من أنفسنا.
وه������ذه الوثنية املتأخرة واملتوترة هي نس������خة أخرى من املذهب القدمي 
النقراض الذات، والذي كان مبررا باملفاهيم امليتافيزيقية للفلسفة الدائمة. 
أما في يومنا هذا، فهو يروق في أحيان أكثر لفكرة استنفاد وفشل كل شيء 
آخ������ر، مبا في ذلك التقليد الفلس������في املتعلق بكل مح������اوالت فهم تفاصيل 

العالم الظاهر وتوجيه مساق من العمل التحولي في ذلك العالم.
تكش������ف نتائج هذه االس������تجابة أخطاءها. ال ميكننا في احلقيقة دعم 
االنهماك الذي ميكننا من مقاومة انحدارنا إلى الدوخة املخدرة عن طريق 
الوقوف واالنتظار، أو باالحتفال واالعتناء؛ فال ميكننا فعل ذلك إال بوساطة 
الكفاح ضد كل من أنفس������نا والعالم، حتى إذا كان ذلك كفاح الفيلسوف أو 
الفنان املنفرد من أجل التجديد باستخدام أقنعة جديدة، ومن دون االعتماد 
على الفلس������فة الدائمة، أو املذهب الق������دمي النقراض الذات وبرنامجه من 
الس������كون الَوْجدي واملتنبه. وهذه االس������تجابة األول������ى هي مذهب ال ميكن 

ألحد، على األقل مخترعوه أنفسهم، أن يعيشه بالفعل.
تركز االستجابة الثانية على قمع التفرد الذي يرافق كال من إعتام الوعي 
وتلقائي������ات اإلرادة. وه������ي تقترح مقاومة الترتيبات املؤسس������اتية، واألدوار 
املقولبة، واألشكال املتصلبة من الوعي التي تسحق الشخصية األصيلة. ال 
ميكننا أن نعيد توكيد اخلاصية التي جتعلنا أكثر إنسانية بجعلنا أكثر إلهية 
إال إذا ُدس������نا على طرق س������لبية النهائية، يجب علينا أن نقول ال، ال، ال لكل 

البنى، من خالل التمرد، سواء كانت جماعية أو فردية.
يكش������ف التمرد الدائم ضد البنى فش������ل البصيرة وتذبذب القلب. وهو 
فشل للبصيرة ألنه يرفض االعتراف بأن البنى التي يثور ضدها قد تختلف 
ف������ي النوعية وكذلك في احملتوى: في طبيع������ة عالقتها بالقدرات املتجاوزة 

.agent للبنى لدى العامل
وقد تكون أكثر حتصنا نس������بيا ضد التحدي والتغيير، بتقدمي نفس������ها 
للعام������ل كض������رورة طبيعية أو َق������َدر غريب؛ أو قد تكون أكثر توفرا نس������بيا 

للمراجعة في أثناء نشاطات احلياة العادية.
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وعندم������ا نُصلح البنى في ه������ذا االجتاه البديل، فنح������ن نفعل أكثر من 
حتسني قدراتنا العملية وتقويض قاعدة ال غنى عنها من التقسيم والتراتبية 
االجتماعية املتحصنني. نحن نقس������م االختالف بني أن نكون داخل بنية ما 
وأن نكون متجاوزين ألخرى. ونحن نش������كل س������ياقا أكثر مالءمة لالنهايات 
املوج������ودة بداخلنا. ويعني عدم التعرف عل������ى هذه اإلمكانية لالختالف أن 

نظل ُمستعبدين خلرافة متثل بدورها شكال من أشكال اإلخضاع.
وميثل هذا التمرد أيضا تذبذبا للقلب ألن تعاليم الطرق السلبية الالنهائية 
تخون اليأس من قدرتنا جلعل الروح تعيش داخل بنية ما ومبعنى آخر، داخل 
الروتني والتكرار والقانون واملمارسة. وهذا القنوط هو خطيئة نرتكبها ضد 
أنفس������نا وضد قدراتنا على السمو، والتجاوز، والتحول. وهو ميتلك شكلني 
منوذجيني: أحدهما هو السياس������ي، أما اآلخر فهو الشخصي. ميثل الشكل 
السياس������ي التخلي عن أي محاولة لتنظي������م املجتمع والثقافة، بحيث نقصر 
املس������افة بني أنشطتنا احملافظة على الس������ياق وتلك احملولة للسياق وجعل 
التغيير صفة داخلية للحياة االجتماعية؛ أما الشكل الشخصي فهو التخلي 
عن كل اجلهود جلعل احلب يعيش بشكل مباشر في املؤسسات، وخصوصا 
في مؤسس������ات الزواج وفي احملادثات الطويلة والتضحيات املتبادلة حلياتنا 
معا. إن احلب الرومانس������ي - أي الروح املتحررة والعاجزة عن التجسد في 
الروتني - يرى التكرار كموته. ميثل الش������كالن السياس������ي والشخصي هذا 

الفقدان لألمل حالتني لإلغالق نفسه.
ثمة استجابة ثالثة، هي تلك التي أُطلق عليها اسم إيقاظ الذات. ومثلها 
مثل االس������تجابتني األخريني اللتني وصفتهما قب������ل قليل، فهي تعتمد فيما 
يتعلق بقوة جاذبيتها على محاولة لفرض املواجهة مع فنائيتنا وجهلنا: كيف 
يتأرجح ما نخلع عليه أكبر قيمة فوق فراغ من فقدان املعنى، املتخفي وراء 

احلاجة، واالنشغال، وااللتهاء؟
يتمثل التهديد األكبر لهذا املشروع األخالقي في فخ الذات؛ فقد ندرك 
فج������أة أن احلي������اة التي نحياها هي الوحيدة التي ميكننا أن نعيش������ها أبدا؛ 
فنجد أنفسنا واقعني في شرك حالة تُنكر التناهينا، أي إنسانيتنا. ومن ثم 

فنحن نقاوم.
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يتمثل أحد أش������كال هذه املقاومة في إعادة توجيه الفكر والسياسة في 
محاولة خللق البنى التي تُدرك، وترع������ى، وتطور طبيعتنا املتجاوزة للبنى. 
إن توّجهن������ا إلى مثل هذا املس������تقبل ميثل أيضا طريقة للعيش في احلاضر 
ككائنات غير متحددة بالكامل بالتنظيم الراس������خ للمجتمع والثقافة. وعلى 
أي حال، فهذا س������بيل يكون - حتى في ظ������روف املجتمعات األكثر حتررا، 
ومساواة، وازدهارا - مفتوحا بصورة مباشرة لقلة فقط؛ وحتى بالنسبة إلى 

هذه القلة، فهو يعرض حال غير مكتمل.
تنتهي حياتنا عادة قبل أن نرى األش������ياء التي كافحنا من أجل التمكن من 
عبورها ويتضح أنها ليس������ت ما أردنا. الش������خص الذي أمامنا، اللحظة التي 
نعيش������ها، املهمة التي نحن مكرسون لها، التجربة املتذكرة اآلن، حتّول الوعي 
إلى العالم الظاهر، والذي يبلغ ذروته كما هي احلال في ُحلم ما، ويتغير بتخيل 
اخلطوات املقبلة كما هي احلال في الفكر والسياس������ة، واخلاضع على الرغم 
من ذلك، كما هي احلال في احلياة اليومية الواعية، لتنظيم القيود وملتطلبات 

التكرار، الذي هو ترياق املوت في احلياة املتعلق بالوجود املضمحل.
يرتب������ط حتويل العقل إلى العالم الظاهر بص������ورة متناقضة بالتوجه نحو 
املس������تقبل. إن طرق عمل اخليال تس������لّط الضوء على هذا االرتباط، فإدراك 
إحدى طرق س������ير األمور أو ظاهرة ما هو أن ترى أنها قادرة على التغير إلى 
ش������يء آخر كنتيجة لبعض التدخالت. وحتى نضعها ضمن مثل هذا املدى من 
التباين احملّول، فنحن ال نرى؛ بل نحدق فقط. إن السياق الرئيسي لهذا العمل 

التخيلي هو جتربتنا للِفعل في العالم، ومواجهة املقاومة، والتغلب عليها.
ال ميكننا وهب أنفس������نا بالكام������ل للعالم الظاه������ر ولآلخرين إذا ظللنا 
دمى لنص لم نكتبه وس������جناء حلالة ال تُ������درك فينا تلك الكائنات املتجاوزة 
للس������ياق التي نحن هي حقا. ولسنا في حاجة إلى أن ننتظر حتول املجتمع 
والثقافة لكي نبدأ انعتاقنا، ففي وس������عنا أن نب������دأ اآلن. في كل مجال من 
العمل والفكر، ومادمنا ال نعاني احلدود القصوى من احلرمان والعجز، فإن 
السؤال املطروح على شفاهنا سيكون: ماذا يتعني علينا أن نفعل الحقا؟ إن 
األشكال األكثر طموحا من التفكير البرامجي والعمل البناء متدد ببساطة 

نطاق هذا االستجواب وتوسع مدى أجوبتنا.
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إن ما يس������مح لنا بأن نطرح في كل مناس������بة هذا السؤال - ماذا يتعني 
علين������ا أن نفعل الحقا؟ - هو زواج اخليال مبوقف وجودي: التوافر املتفائل 
والصب������ور للجدة والتجربة. وبالتالي، فإن ما مُيَكنُنا من حتمل هذا املوقف 
هو توليفة من الثقة املتنامية مبمارس������ة قدراتنا - من األمن واملقدرة - مع 

احلب، حب العالم وحب الناس.
إن االلتزام مبنطقة من سبل احلماية واملواهب األساسية، والتي تترسخ 
مبوجب احلقوق املس������تمدة من جدول أعمال السياسة القصيرة األمد، هو 
ببس������اطة التعبير السياس������ي األكثر أهمية عن حقيقة أكثر عمومية. فكما 
أن حب الوالد لطفله، الذي يُطمئنه بوجود مكان غير مش������روط في العالم، 
يشجع الطفل على التعرض للمخاطر من أجل بناء الذات، فإن هذه احلقوق 
احملس������نة للمقدرة تُس������اعد الفرد على تخفيض دفاعاته وعلى البحث عن 
اجلدي������د. إن إخراج هذه احلقوق جزئيا من السياس������ة بإحاطتها بالقواعد 
واملذاه������ب التي تزيد من الصعوبة النس������بية لتغييره������ا على املدى القريب 
قد تك������ون له نتيجة متناقض������ة. وبالتالي فإن حتصني ه������ذه احلقوق ضد 

التحديات السياسية قد يوسع نطاق السياسة ويزيد حدتها.
وعل������ى أي حال، يجب أن يتمثل الهدف في حتديد مثل هذه احلصانات 
واملواه������ب بطريقة تف������رض أقل صالب������ة ممكنة من الفض������اء االجتماعي 
احمليط. إن نظام الطوائف الذي يس������اوي ب������ني أمن الفرد وُحرمة األمناط 
املفصلة واملتميزة من احلي������اة اجلماعية ميثل درجة قصوى من اللبس بني 
األمن والهوية الفردي������ني وبني التصلب االجتماعي. أما ما يتعني أن نرغب 
فيه فهو الدرجة القصوى املعاكس������ة، من التف������ارق بني حتصني احلقوق أو 
املواه������ب احملس������نة للمقدرة وحتص������ني كل الترتيبات األخ������رى. وملثل هذه 
الدرجة القصوى املعاكس������ة، ليس لدينا مثال متوافر، فاألمناط احلالية من 
التنظيم السياسي واالجتماعي واالقتصادي، مبا في ذلك القانون التقليدي 
احلدي������ث للملكي������ة والتعاقد، تقع عند نقاط متوس������طة مختلفة بطول هذا 
الطيف التخيلي. وبالتالي فهنا، كما هي احلال في كل مكان، يجب أن يعوض 
األف������راد، بالطريقة التي يربطون بها بني التحكم في الذات وبني االرتباط، 

ما لم توفره السياسة والقانون حتى اآلن كتنظيم للحياة االجتماعية.
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ليس تألق ما يفترض أن يكون وجودا موحدا مستبطنا للعالم الظاهراتي هو 
ما يلهم هذه االستجابة لليقظة، كما يلهم النسخة املعاصرة من مذهب انقراض 

الذات؛ بل هو احلب احلقيقي، حب الناس الفعليني، املُعطى واملتلقى.
 يبدو اآلن حب العالم كتدفق لهذا احلب اإلنساني؛ كما لو كانت نافورة 
أفلوطني تتدفق رأس������ا على عقب، من مخلوق خفي في األعلى، إلى العالم 
الظاهر في األس������فل. أما اآلن، على أي حال، فالنافورة تتدفق من اجلانب 
األمين إلى األعلى؛ فحب العالم هو الضوء اخلافت للهب أكثر سطوعا، هو 

احلب اإلنساني.
إن أول������ى االس������تجابات املعاصرة الثالث حلالتنا م������ن اجلهل والفنائية 
ال تعدو كونها نس������خة معاصرة من املذه������ب القدمي النقراض الذات؛ فهي 
تترجم معتقدات الفلس������فة الدائمة، التي دعمت ذلك املذهب تقليديا، إلى 
مفردات تسر اآلذان املعاصرة. أما االستجابة الثانية، تلك املتعلقة بالتمرد 
الرومانسي الدائم ضد البنى، فتظل واقعة حتت الدميوقراطية وعلى هيئة 
وجهات نظر سياس������ية وأخالقية، أي الطرق الس������لبية التي كانت موجودة 
دائما، كهرطقة، ضمن أديان العالم العظيمة املنادية باخلالص الشخصي. 
وبالطريقة نفس������ها، فإن االس������تجابة الثالثة - يقظة الذات - ميكن النظر 
إليه������ا كتتمة، م������ن دون اخللفي������ة الالهوتية، لبعض املعتق������دات األخالقية 

والسيكولوجية األكثر متيزا لقصة اخلالص.
وف������ي الصورة التي جرى التعبير بها عنها هنا، قد ال تبدو يقظة الذات 
أكثر من مس������يحية من دون السيد املس������يح أو الكنيسة. وفي هذا الصدد، 
فهي تُش������به كثيرا من أفكار القرون اخلمس������ة األخي������رة في الغرب، كتوهج 
الحق للمس������يحية، تس������تمد من عالقتها املتناقضة وجدانيا إميانا مفقودا، 
أي ق������درا من القوة ميكنها أن تتمتع ب������ه. وألن كثيرين كانوا وثنيني عندما 
صرح������وا بأنهم مس������يحيون، أصبح البعض مس������يحيني عندما حتولوا إلى 

وثنيني؛ فكانت حلظة ردتهم هي ساعة هدايتهم.
وعلى أي حال، فمن املؤكد أن ش������يئا ال ينتج اآلن، فيما يتعلق بالبصيرة 
 .genealogical أو العم������ل، من احلقيقة احملدودة لهذه املالحظة النََس������بية
ه������ل التعامالت بني الله واإلنس������انية، التي لم يعد فيه������ا املرتدون املهتدون 
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قادرين على اإلميان، هي املستودع الذي ال غنى عنه للحقيقة األكثر أهمية 
بش������أن أنفس������نا؟ أم هل متثل وجهة النظر هذه محاولة لتزويد أس������س تقع 

خارجنا ملا ال ميكن أن تكون له أسس سوى في داخلنا؟
كتوج������ه للحياة، يجب عل������ى مذهب يقظة الذات أن يزكي نفس������ه بقوته 
اخلاص������ة. ال أجادل هنا عن اس������تدالل من البراغماتي������ة املردكلة، أكثر من 
احتمال كون إعادة توجيه الدميوقراطية االجتماعية نتيجة لتلك الفلسفة. ال 
يقوم املوقف الفلسفي إال بربط وتعميم التبصرات والدوافع الناشئة من هذه 
احلقول املختلفة للتجربة؛ ويعيد إليها ضوءا منعكسا عنها هي في معظمه.

كيف ميكننا إجناز هذا العمل اآلن؟ لقد فقدنا اإلميان الذي ألهم وجهة 
النظر هذه بشأن الذات وتأليهها، وواسينا أنفسنا بأننا في خسرانه كنا في 
احلقيقة نعيده إلى احلياة ثانية، لكننا لم نس������تطع التأكد من ذلك. في كل 
مكان حولنا، رأينا فكرة أن كل شيء ميكن أن يكون مختلفا من حيث املبدأ، 
مقترنا باإلحساس بأننا ال نستطيع أن نغير أي شيء ُمهم بأي صورة؛ ومن 
ثم فإن االنتصار على اجلبرية necessitarianism بدا خادعا. لقد شهدنا 
األفكار الثورية للغرب وهي تطعن حتى املوت املذاهب الرئيسية للحضارات 
األخرى، التي بقيت فقط كدعائم أو مستحاثات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
األفكار املنتصرة عن التحول االجتماعي والشخصي، بعد أن أضرمت النار 
ف������ي العالم من خالل الث������ورة أو أخضعته من خالل امللكوت، كانت قد بدت 
حينئ������ذ، في حلظة انتصارها، كما لو أنها تذبل ومتوت؛ ولذلك فقد أصبح 
حوار التقاليد الفلس������فية الرئيسية للبش������رية ملتقى لألموات. لقد عمدنا 
إلى إثارة اإلرادة احملول������ة من خالل القصص امللحمية عن التقدم احلتمي 

استنادا إلى فرضيات لم نعد قادرين على اإلميان بها.
وعلى أي حال، فقد تعرضنا للرفض باستنتاج أن كل ما تبقى لنا هو أن 
نغني في أغاللنا، وأن نسحر أنفسنا، وأن جنرب امللذات اخلاصة، وأن نعيد 
اختراع اخُللُق القدمي للصفاء. وهنا س������يعني اإلبعاد التهكمي االستس������الم 
وامل������وت. كانت أمامنا على الدوام الصيغ������ة األخالقية الدائمة حلضارتنا، 
التي جعلت منها روايات القرنني التاس������ع عشر والعشرين الوميض األخير 
لضوء ذاٍو: أنت تغير نفس������ك، على الرغم من أنك ال تستطيع تغيير العالم؛ 
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والس������بيل لتغيير نفس������ك هي أن حتاول تغيير العالم - عاملك أنت - على 
الرغم من أنك ال تس������تطيع تغييره. قلنا إن هذه املعتقدات حقيقية، وأردنا 
نبها  اكتش������اف طريقة الفعل التي تؤكد حقيقتها وطريق������ة التفكير التي جُتَ

مظهر السخافة.

يقظتا الذات
تس������تيقظ الذات مرتني. األولى تأكيد الوعي، ومن خالل الوعي، تأكيد 
الشخصية املتميزة. ونحن نؤكد الوعي بالدخول بالكامل في جتربة احلياة 
الواعية. إن الدخول إليها بالكامل يعني توس������يعها، ومتديد حدودها. وعلى 
أي حال، فهذا التمديد يؤدي إلى جتربة معاكسة، من فقدان الوعي والهوية 
املتميزين. ولشعورنا بالذعر، فنحن نتراجع حينئذ إلى قلعة الذات الواعية، 
متمس������كني بقوة ووضوح جديدين مبا خاطرن������ا بفقدانه. ويتمثل التناقض 
احمل������وري لليقظة األولى للذات في أننا يجب أن نخاطر بفقد اإلحس������اس 
بالذات، أي باس������تحواذنا على الوعي، ومتس������كنا بتميز الشخصية، إلعادة 

توكيدها بصورة أفضل.
قليلون هم املفك������رون في تقليدنا الغربي الذي������ن قاموا، مثل أفلوطني، 
باستكشاف هذا التناقض. وعلى أي حال، فطوال قرون، مثل ذلك موضوعا 

مألوفا للمناقشة بني فالسفة الهند القدمية.
هن������اك اجتاهان ميكننا فيهم������ا أن مندد ونخاط������ر بتجربتنا للوعي 
بال������ذات، ففي أحد االجتاه������ني، ندخل بصورة أكثر اكتم������اال إلى حياة 
جس������دنا اخلاص، وال������ذي يتوقف عن أن يبدو غريبا بالنس������بة إلينا؛ إذ 
يصبح الوعي خريطة مفصلة حلاالتنا اجلسمانية من األلم، أو البهجة، 
أو اإلدراك، ويتح������ول العق������ل إلى ما اعتقد س������بينوزا )٭( أنه كان كذلك 
دائما، أي فكرة اجلس������د. وكلما ازداد اكتمال متاثُل الوعي مع اجلس������د، 
بتعقب أخالطه humors وتغيراته عن كثب ورفع الش������بكة املطلقة التي 
نفرضها عادة على اإلدراك، ازداد حجم خس������ارة اإلحساس بالتميز. إن 
العالم الظاهر برمته، وذاتنا املتجسدة بداخله، يبدأ اآلن باالنحالل إلى 

)٭( Spinoza: باروخ اسبينوزا )1632 - 1677(؛ فيلسوف والهوتي هولندي ]املترجم[.
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وهج غامض، أو ش������فق من اإلحس������اس بالذاتية املتميزة التي دعمناها 
ما بقينا، متيقظة ومس������لحة، ضمن حصن الوعي، ونحن نراقب اجلسد 

والعالم بقلق ومن بُعد.
وفي اجتاه آخر، نحن نترك هذا احلصن ألجل ضربني من االستغراق: 
االس������تغراق في نشاط ما، جتري معايشته على أنه مستحوذ متاما إضافة 
إلى كونه مبررا لذاته، واآلخر اس������تغراق في رؤية للعالم الظاهر حولنا، تتم 

معايشتها باعتبارها كافية للفت انتباهنا.
بوس������اطة أول هذين الضربني من االستغراق، نستسلم إلى عمل يُسكن 
لفترة كل متلملنا وقلقنا. وفي االستس������الم له، على أي حال، نحن ال نشعر 
بأي ضجر ألنه يبدو كبيرا مبا فيه الكفاية لشغل كل حياتنا الواعية مادمنا 
نقوم ب������ه. وتتغير جتربتنا مع الزمن، فنخض������ع للحركة والتحول، ما يجعل 
اإلحس������اس بالزم������ن حقيقيا. ومع ذلك ف������إن الزمن كانح������دار - ال ميكن 

السيطرة عليه - نحو املوت، والذي يُعلق ظاهريا.
وبوساطة الثاني من نوعي االستغراق هذين، جند عيوننا مفتوحة على 
العالم الظاهراتي، الذي يظهر لنا وكل اختالفاته وتألقه مبرزة كما لو أننا 
في حلم. وهو يس������تحوذ على انتباهنا بالكامل إلى درجة أنه ال يبقى شيء 

من هذا االنتباه، كبقية من الشك، والسخط، واالرتياب.
يفضي كل من نوعي االستغراق هذين إلى اخلارج، وكالهما ميثل حتسينات 
على جتربتنا الرئيس������ية للوعي بالذات وباالختالف، ومع ذلك فكالهما يهدد 
أيضا ما يحسنه، مما يقوض وضوح احلد الفاصل بني الذات وما يقع خارجها، 

ويضعف التيقظ للمسافة التي تعتمد عليها جتربتنا للوعي.
ومن الهبوط إلى اجلس������د والصعود إلى نوعي االس������تغراق هذين، نحن 
نتراجع، مذعوري������ن ومعززين، إلى جدران ال������ذات احملمية. وهذا اخلروج 
والرجوع، وهذا التوسيع والتضييق، وهذه احلركة الالنهائية بني املستويات 
املختلف������ة للوعي هي اليقظة األولى للذات، يقظة على جتربة الش������خصية 
املتمي������زة والروح املتجس������دة. وهي حتدث حتت ظل م������زدوج، ظل احلاجة 
إلى التعامل مع الن������اس اآلخرين، وظل احلاجة إلى القبول بالبنية املنظمة 

للمجتمع الذي جند فيه أنفسنا.

12 (239-262).indd   257 10/31/11   12:24 PM



يقظة  الذات

258

ونظرا إلى احتياجنا إلى اآلخرين في كل شيء، من الرزق املادي للحياة 
إلى تأكيد إحساسنا بالذات، مع خوفنا منهم باعتبارهم تهديدات لوجودنا 
املستقل، نحن نتحرك بصعوبة بني الُقرب واالتقاء. وفي العادة، نحن نستقر 

على مسافة متوسطة غير محددة املعالم.
وباالعت������راف بأن تنظيم املجتمع يعني ببس������اطة اإليقاف املؤقت ملعركة 
م������ا أو احتواءه������ا، الت������ي قد تبدأ ثاني������ة في أي حلظة - وه������و تنازع حول 
شروط ادعاءات الناس بعضهم على بعض - نحن نسعى إلى دعم القواعد، 
واألولوي������ات، وفنون األدب التي متحو من احلياة االجتماعية بعض تياراتها 

املستبطنة من الهمجية واخلطر.
إن اليقظ������ة الثانية للذات هي أن نكتش������ف داخل أنفس������نا الطلب على 
الالنهائ������ي، على املطلق. ومبجرد اكتش������افه، فهو ال يقاوم؛ ويجب أن يُعاش 
بالفعل. وتعمل املعايشة على تغيير معنى كل شيء جربناه قبل ذلك. وبالتالي 

فإن اليقظة الثانية متثل ثورة في جتربة الوعي واالختالف.
وهي حتدث في بادئ األمر على ش������كل بع������ض التوقفات وتغيير االجتاه 
فيم������ا يتعلق بالتجارب املميزة لليقظ������ة األولى. ومبجرد أن نفهم طبيعة هذه 
التوقفات وتغيرات االجتاه، ميكننا أن نرى كيف أن حدوثها قد يدعمه انتشار 
بعض املعتقدات عن الش������خصية واملجتمع، وكيف أن التعبير عنها قد يتطلب 
إحداث تطورات في الفكر وفي السياس������ة. إن اليقظة الثانية مالزمة لتاريخ 

الدميوقراطية وكذلك لتقدم تبصرنا بالتغييرين االجتماعي والشخصي.
ثمة حدث������ان مرتبطان يقعان ف������ي األصل من اليقظ������ة الثانية للذات. 
أح������د احلدثني هو اكتش������اف اغترابنا عن العامل������ني االجتماعي والطبيعي، 
والمباالتهما أو مناهضتهما خلاصيتنا من الالنهائية، ومبعنى آخر، اكتشاف 

الزيد excess على الظروف والبنية.
نح������ن كائنات طبيعي������ة، وقدراتنا عل������ى التجاوز تُؤذن به������ا خصائصنا 
الطبيعية، بداية من لدونة الدماغ. وعلى أي حال، فالطبيعة، التي ال ميكننا 
معرفتها إال بوس������اطة تخٍط ه������ش ومؤقت لقدراتنا على اس������تبصار عالم 
أعمالنا اخلاصة، ال تُبالي بجهدنا جلعل أنفس������نا أكثر ربانية، وحتكم علينا 

باإلحباط واالنحالل.
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ونح������ن كائنات اجتماعية، يتعني علينا التعبير عن قدرتنا على التجاوز في 
ممارس������ة قوة لتحدي وتغيير السياقات الراس������خة للحياة والفكر إذا أردنا أن 
نعبر عنها مطلقا. وفي وس������عنا أن نعب������ر عنها بقدر يزيد أو ينقص. وعلى أي 
حال، فليس������ت هناك ثقافة أو مجتمع وجد حتى اآلن قد اعترف أبدا أو رعى 
ه������ذه القدرة مبا يكف������ي لتبرير قيامنا بإلقاء أس������لحتنا. وبالتالي فإن التباعد 
ع������ن الطبيعة وحتويل املجتمع ميثالن األجوبة الت������ي ال غنى عنها فيما يتعلق 

باكتشاف اغترابنا.
أما احل������دث اآلخر الذي يقع في أصل اليقظة الثاني������ة للذات فهو إقرارنا، 
بجانب اغترابنا عن العاملني الطبيعي واالجتماعي، بالطبيعة الالنهائية الشتياقنا 
إلى الناس اآلخرين. فنحن نطلب منهم، من بعضهم، أكثر مما ميكن ألي إنسان 
أن يعطي آلخر: ليس فقط الدعمان املادي واألخالقي فقط، بل القبول والتطمني 
املطل������ق بأن هناك مكانا لنا ف������ي العالم باعتبارنا األرواح املتجس������دة والكائنات 
املتجاوزة للس������ياق التي نح������ن هي حقا. وبالتالي، فكل ش������يء ميكننا أن مننحه 

بعضنا لبعض يدل ضمنيا على وعد ال ميكن ألحد أن يحافظ عليه.
إن احل������ل الوحي������د، كما نعلم، هو ممك������ن بالكاد فقط: احل������ب، كما يُفهم 
باعتباره تخيل وقبول الشخص اآلخر، كما هو ذلك الشخص عليه اآلن وما قد 
يصير إليه، ليس كإس������قاط حلاجتنا، احلب الذي مُينح بحرية وبالتالي يُرفض 
أيض������ا بحرية، والذي ال يكتمل إال عندما ال يكون ملوثا بإحس������ان احلامي على 
احملميني، والذي يخترق بصورة غير مس������تقرة روتينات احلياة املشتركة ويذوي 

مع ابتعاده من احلقل اجلوهري للقاء الشخصي إلى احلياة األكبر للمجتمع.
إن احلدثني الواقعني في أصل اليقظة الثانية للذات يشكل أحدهما 
اآلخر. نحن متباع������دون عن العالم الطبيع������ي واالجتماعي الذي يُرهق 
جهودنا لتطوير أنفس������نا، واالعتراف بعضنا ببعض، ككائنات قادرة على 
تخي������ل وقبول بعضها البعض. نحن يطال������ب بعضنا البعض مبا يبدو أن 

الطبيعة واملجتمع ينكرانه علينا.
ميك������ن أن حتدث اليقظة األولى للذات في أي مكان وأي زمان، في أي 
مجتمع وثقافة. أما اليقظة الثانية للذات فهي اكتش������اف واضطراب أيضا، 
اكتش������اف س������ر ال نهائيتنا واضطراب الترتيبات واملعتقدات التي تخفيه أو 
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تقمع������ه. وبرغم أنه ميكن تصوره مس������بقا في أي م������كان وأي زمان كنبوءة، 
فإن حدوثه املنتظم في احلياة اإلنس������انية ميث������ل إجنازا جماعيا باإلضافة 
إلى كونه فرديا. وهو ال يزدهر إال في حقل أُِعد بوس������اطة إعادة بناء الفكر 
واملجتمع. وهو ليس معجزة؛ ب������ل هو إجناز. وميثل تقدمه جزءا كبيرا مما 

يبرر مشروع التجريبية الدميوقراطية ومبادئ البراغماتية املردكلة.

متطلبات اليقظة الثانية
كي������ف يجب أن يعي������ش الناس الذين متثل لهم ه������ذه اليقظة الثانية للذات 
مثاال هاديا؟ في احلياة االجتماعية واالقتصادية، علينا أن نس������تخدم التكرار، 
املتجسد في املمارسة املوحدة وفي املاكينات، إلفساح مجال زمني ملا ال ميكن 
تكراره حتى اآلن. وبالتالي ففي احلياة األخالقية، علينا أن نستخدم الترتيبات 

املعتادة - أي الفضائل - لكي نكون أنفسنا عن طريق جتاوز أنفسنا.
هناك ثالث مجموعات من الفضائل: تلك املتعلقة باالرتباط، والتطهير 
purification، والتأليه. تتعلق فضائل االرتباط والتطهير بجانبني مختلفني 
من جتربتنا األخالقية. وهي واقعة في املس������توى نفسه، وهي تكمل وتتمم 
إحداها األخرى. أما فضائل التأليه فتقع في مس������توى آخر، وهي تستلزم 

اليقظة الثانية للذات، وهي تغير جتربة ومغزى الفضائل األخرى.
إن فضائ������ل االرتب������اط - أي االحترام، والتس������امح، واإلنصاف - تتعلق 
بالطريقة التي يتعامل بها بعضنا مع بعض. وفي ش������كلها األولي، غير املُعاد 
بناؤه، فهي حتقق هذا التعامل من دون االس������تفادة من اكتش������افات اليقظة 
الثانية. تس������تند هذه الفضائل إلى مق������درة على كبح متركزنا الذاتي، الذي 
يس������تعبدنا بينم������ا يضطهد اآلخرين: هي حتيزنا م������ن حيث وجهات النظر 
واملصال������ح. إن االحترام هو االعتراف الفردي بإنس������انيتنا املش������تركة، أما 
التس������امح فهو القيد الذي نفرضه عل������ى التعبير عن وجهات نظرنا وتبرير 
مصاحلن������ا، بحيث ميكن لآلخرين امتالك املس������احة الالزم������ة للتعبير عن 
آرائهم وتبرير مصاحلهم، في حني أن اإلنصاف هو معاملة الناس اآلخرين 
باملعايير التي تخفض س������عر اإلخضاع وتبدد الش������خصية والذي يجب على 
كل من������ا أن يدفعه لالرتباط بالناس اآلخرين. إن التعامل بإنصاف يعني أن 
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يس������اهم املرء بأقصى ما ميكنه لتحقيق هذه الغاية، بالنظر إلى ما ميكننا 
وما ال ميكننا فعله وتغييره هنا واآلن.

إن فضائل التطهر - أي البساطة، واحلماس، واالنتباه - تتعلق بصعود 
الذات أثناء يقظتها األولى. وهي تعد أو تُدرك األشكال التوأمية لالستغراق، 
املميز لهذا الصعود، في النشاط املستغِرق متاما أو في تلقي العالم الظاهر. 
إن البساطة هي إزالة الفوضى، وخصوصا فيما يتعلق باالرتباط باألشياء، 
وتقليص الدفاعات. وهي تُعد صعودنا بنزع س������الحنا وبتركيزنا في الوقت 
نفس������ه، أما احلماس فهو استعداد املرء لوهب نفسه إلى نشاط ما، والذي 
مبج������رد أن يُرى أنه ال ينتهك فضائل والتزامات االرتباط، فهو يس������تغرقنا 
لفترة من دون بقية أو حتفظ ويبدو أنه س������رمدي ما دام موجودا. واالنتباه 
هو االجتاه إلى العالم الظاهر، املتلقى في اإلدراك واملتمثل في العقل، ككل 
متعدد األج������زاء لكنه مترابط متاما، ومفعم باالختالف والتألق. وبرغم أن 
االنتباه قد يبدو س������لبيا بقدر كون احلماس نشطا، فإن فينومينولوجية كل 
من هاتني التجربتني تكذب هذا التباين الظاهر. وفي احلماس، نستش������عر 
اإلحساس باالعتقال، وفي االنتباه بتحسني وتوسع الوعي، ويتمثل منتجهما 

في جتربة عقل ال يُفقد فيه شيء.
أما فضائل التأليه - أي االنفت������اح على التجارب اجلديدة واالنفتاح على 
الش������خص اآلخر - فهي املصادر التي ننشدها والغايات التي نتحرك نحوها 
أثناء اليقظة الثانية للذات. ومن خاللها، نحن ال نصبح آلهة لكن أكثر ربانية، 
ونحقق الال نهائية بداخلنا. وهي متعلقة بعضها ببعض؛ فكل منها يُعدنا لآلخر 
بص������ورة أفضل. ومن بني األهداف الرئيس������ية للثقافة التجريبية والسياس������ة 

الدميوقراطية هو أن متنحنا فرصة أفضل ملعايشتها والربط بينها.
يُظهر االنفتاح على اجلديد العالقة احلقيقية بني اإلنسانية الفردية أو 
اجلماعية وبني السياقات املنظمة للمجتمع والثقافة: أنها متناهية بالنسبة 
إلينا وأننا النهائيني بالنس������بة إليها. وباعتبارها أكثر من تلك البنى املعيبة، 
والقابلة لإلصالح، واملش������روطة، والعاب������رة التي هي عليه حقا، فهي تصبح 
أصنام������ا. وعندما تصبح أصناما، علين������ا أن نحطمها ملنعها من امتصاص 

احلياة التي تعود إلينا باستحقاق.
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يتحقق االنفتاح على الشخص اآلخر بأكمل صورة في احلب الشخصي، 
أم������ا في صورته األكثر انتش������ارا واألضعف، فهو يصبح الثق������ة العليا التي 
تعتمد عليها ممارس������ات التعاون التجريبي. وعلى أي حال، فإن تعميم مثل 
هذه الثقة بني الغرباء ال ميكن إنتاجه بواس������طة تغيير املوقف مبفرده؛ فهو 
يتطل������ب أيضا تغيير الترتيبات واملواهب بصورة متوافقة مع اخلطوط التي 
استكش������فناها في موضع سابق: وبالتالي، ومرة أخرى، االرتباط بني تقدم 

الدميوقراطية وجناح اليقظة الثانية للذات.
تعدل ممارس������ة فضائل التأليه مغزى ومحتوى فضائل االرتباط؛ وهي 
حتول االحترام إلى احلنان أو املش������اركة الش������عورية )غير امللوثة باملواربات 
املدافعة عن ذاتها لإلحس������ان املستبد(، والتس������امح إلى التضحية بالذات، 
واإلنص������اف إل������ى الرحمة. وهي حتول أيضا التجرب������ة - احملورية لفضائل 
التطهي������ر - املتعلقة بفقدان الذات الس������تعادتها بصورة أفضل. أما صعود 
الذات، من خالل البس������اطة، واحلماس، واالنتباه، فيمر اآلن بعملية إعادة 
توجيه حاس������مة؛ فبدال من االبتعاد عن املشاكل للعثور على رباطة اجلأش، 
تبحث الذات عن املشاكل الكتشاف، وتوكيد، والتعبير عن ال تناهيها هي. 
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عادة ما كانت الفلسفة إّما علما فائقا 
Superscience أو اعتم������ادا على النفس 
Self-Help. وفي أغل������ب األحيان، كانت 
اعتم������ادا على النفس متنّك������را على هيئة 

علم فائق.
وبالعل������م الفائ������ق أعني زع������م املعرفة 
العاّم������ة والتأسيس������ية، األكثر ش������موال من 
املعرف������ة العميقة لكن املغلّف������ة التي ميكننا 
اكتسابها حول مفاهيمنا اخلاصة، واألكثر 
أساسية من املعرفة غير املعصومة واملبهمة 
التي ميكننا حتقيقه������ا من خالل العلم. إّن 
فكرة أوالنية primacy الشخصي على الال 
ش������خصي، في املعرفة وكذلك في القيمة، 

مميتة بالنسبة إلى زعم العلم الفائق.

13

الفلسفة:
ما بعـــــــــد العلـــــم الفائـــق 

واالعتماد على النفس 

»ليس������ت الفلس������فة فرع������ا 
أخرى،  ف������روع  ب������ن  علميا 
وال فرعا رئيس������يا؛ بل هي 
اخلي������ال في حال������ة حرب، 
تستكش�ف ما ال تسمح الطرق 
بالتفكير  الراسخة  واخلطابات 

في�ه وال بقوله«
املؤلف

263
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وباالعتماد على النف������س أعني بالتحديد ما تصفه الكلمة عادة 
في سوق الكتب: تعليمات تتعلق بكيف ميكن أن تكون سعيدا وناجحا 
ف��ي عال����م يس�������م���ح لنا بق������در قليل من الس������يطرة على الظروف 

دة حلياتنا. احملدِّ
إن تخّف������ي االعتم������اد على النفس كعلم فائ������ق هو عرض صيغة 
لكفاحنا مع الَقَدر واحلّظ، وكذلك مع القيد االجتماعي واالنقسام 
الداخل������ي للذات، في ص������ورة خطاب متعلق باحلقيق������ة املطلقة أو 
املعرفة الس������امية. وهذه الرابطة بن ض������رورة احلياة ورؤية العالم 
هي العالمة املميزة للتجربة الدينية. إّن َطمر االعتماد على النفس 
ف������ي العل������م الفائق هو اّدعاء الفلس������فة القيام مبهم������ة الدين، وهو 
اّدعاء ال ميكن للفلس������فة اإليفاء به إال بش������كل ناقص للغاية، وحتى 
حينئذ فليس إال بواس������طة املخاطرة بأعظم اإلسهامات التي كانت 
ق������ادرة دائما على تقدميها لإلنس������انية، والتي ميكنها اآلن تقدميها 

للدميوقراطية.
إّن الشراكة بن العلم الفائق واالعتماد على النفس قدمية، وأحد 
أكثر مناذجها حتققا بالكامل هو فلس������فة الفترة الهلينية )٭( وعلى 
أي حال، فقد حقق������ت اآلن أهمية جديدة وخاّصة عبر توليفة من 
نقص اإلمي������ان بالله والكفاح لإلميان بالناس العادين. ال ميكن إال 
تشديد الرغبة في وريث للدين بفعل صعوبة اإلميان الديني العلني، 
كم������ا أن العقيدة الدميوقراطية الختراع الذات الفردية واجلماعية 
زادت القيم������ة املوضوعة لألفكار التي تُخبرنا بصورة جازمة بكيف 

وفي أي اّتاه ميكننا إعادة اختراع أنفسنا.
إن تنفيذ خطة إس������ناد االعتماد عل������ى النفس على العلم الفائق 
يعاني، على أي حال، من عيب قاتل. ليس هناك علم فائق، أو على 
األقل ليس واحدا ميكن للفلس������فة أن تأمل ترسيخه. عندما ننظر 
إلى م������ا وراء التجربة العادية للتوجيه فيم������ا يتعلق باالعتماد على 
)٭( Hellenistic: الفت������رة الهليني������ة )323 ق.م �������� 27 ق.م(: الفترة املمتدة من وفاة اإلس������كندر 
املقدوني إلى ارتقاء اإلمبراطور أغس������طس عرش روما، وقد متي������زت هذه الفترة بهيمنة املمالك 

اإلغريقية - املقدونية في الشرق، وبروز سلطان روما في الغرب ]املترجم[.
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النف������س، علينا أن نبحث عن اإللهام حيثم������ا أمكننا أن جنده: ومن 
ثم، في الفّن واألدب، في الدين والسياس������ة، في املباهج البس������يطة 

والصراعات الكبرى، في اإلحباط والتحّرر من األوهام.
إن تض������اؤل أملنا في تضمن االعتماد على النف������س في العلم الفائق 
يهّدد بترك الفلس������فة من دون وجهة نظر داعمة ملهمتها. وإذا فش������ل هذا 
األمل مبا فيه الكفاية، ال يتبقى ش������يء للفلس������فة س������وى صورة زائفة عن 
الفكرة القدمية للعلم الفائق. وهنا تصبح الفلس������فة ُشرطة للفكر، حُتاول 
أن توّضح املفاهيم التي أصبحت اآلن فارغة من املرجعية وتنظيم الطرق 
التي ُس������لب اآلن منها املقِصد. تقّدم هذه العملية الشرطية خدمة ال يهتّم 
أحد باستخدامها، وس������رعان ما يجد ممارسوها أنفسهم ال يتحدثون إال 

بعضهم إلى بعض.
هناك ش������يء ميكن، ويجب أن، يُستنقذ من حطام االّدعاء بوجود علم 
فائق ومن فش������ل زواج العلم الفائق باالعتماد على النفس. يجب أال نبدو 
ُمجبرين على االختيار بن فك������رة العلم الفائق واالعتقاد بأن كّل املعرفة 
هي مجّرد معرفة متخّصصة ف������ي مجال معّن. ومبجرد أن نفهم ماهية 
اخليار الثالث �� كونه طريقة للتفكير ليست هي العلم الفائق وال االعتماد 
على النفس �� سنكون قادرين على استخدامه للمساعدة في تنوير وحتى 
إلهام ممارس������اتنا املتعلقة بإع������ادة اختراع الذات الفردي������ة واجلماعية. 
وسنجد فيها أداة قوّية لتجّنب التحنيط الشخصي والوثنية املؤسساتية. 
وس������تخدمنا باس������م الدميوقراطية في جهودنا للعيش من أجل املستقبل 
كطريقة معّينة للعيش في احلاضر، باعتبارنا الكائنات املتجاوزة للسياق 

التي نحن هي.
إن الفلس������فة الت������ي توّقفت عن التعلل بأمل إس������ناد االعتماد على 
النف������س إل������ى العلم الفائق توج������د في احلاالت العملي������ة ملجال مهني 
في س������الم مع موس������وعة املجاالت املتخّصصة في النظام اجلامعي. 
وعلى أي حال، فإليجاد شيء مفيد لعمله، والهرب من عمل الشرطة 
الفكرية التي تس������تحق الس������خرية منها، وإنقاذ اللؤلؤة العقالنية في 
احملارة الباطنية لزواج العلم الفائ������ق باالعتماد على النفس، وتطوير 
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برام������ج فكرية مثل تل������ك امللّخصة على هذه الصفحات، ال تس������تطيع 
الفلسفة أن تتعايش بسالم مع هذه املنظومة من املعرفة املتخّصصة، 

فيتعن عليها أن تُخّل بالسالم.
في النظام اجلامعي، يتماس������ك كّل من املجاالت املتخّصصة بواس������طة 
صم������غ مزدوج: م������ادة بحثية معّرفة كمجال معّن من الظواهر، وممارس������ة 
حتليلية وجدلية، ويتمثل غرور األساتذة في أن املادة والطريقة تسيران معا 
بص������ورة طبيعية، فهم يعتقدون أّن طريقتهم ف������ي التفكير واملجادلة تتالءم 
بأفضل صورة مع املجال الذي يس������اعد على تعريف فرعهم العلمي، برغم 
أّنها قد تنطبق أيضا على الظواهر املتعلقة باملجاالت األخرى. وعلى سبيل 
املثال، قد يفّكر عالم االقتصاد في أّن تخصصه يتمثل في كل من دراس������ة 
االقتصاد والتفكير كاقتصادي، مما يعني أن يفّكر وفقا للممارسة التحليلية 
التقليدي������ة التي مت تدريب������ه عليها. ومبجرد أن يصب������ح واثقا من امتيازات 
هذه املمارس������ة، فمن املرجح أن يبدأ تطبيقها على املجاالت املجاورة، مثل 
السياس������ة أو علم النفس. وعندئذ فقط يبدأ الزواج القسري بن الطريقة 

واملادة في االنحالل.
إن الرغبة في التعامل مع الطرق السائدة في كّل فرع علمي كأنها 
جوهرية ملادة البحث ومعّبرة عن مظهر فريد وباٍق من الفهم اإلنساني 
ليست أكثر ضررا في أي مجال منها في دراسة املجتمع والثقافة، ألنها 
تك������ون هناك أقرب احتماال حلرماننا من املعرف������ة العميقة والتحّولية 
التي ميكننا متّني تأمينها حول اإلنس������انية وإبداعاتها. فقط بواسطة 
النصر املؤلم للرؤية على الطريق������ة، أي التدمير الدوري للطريقة من 
أج������ل تعميق الرؤي������ة، ميكننا أن نتمّنى حتس������ن البصيرة. وفي غياب 
هذا الضغط، يبقى الفكر معّرضا خلطر مستمر ألن يتعرض لإلغواء 
بواس������طة الدافع للبس بن أعرافه وبن احلقيق������ة، وبن الواقع وبن 
الضرورة. وحينئذ فقط بعض الثورة غير املتوّقعة توقفنا فجأة وتوقظنا 
عل������ى أقصى حدود فهمنا. ت������ؤدي مثل هذه املقارب������ة لتطوير املعرفة 
دة إلنسانيتنا من  إلى إفساد فهمنا وتفش������ل في إنصاف قدراتنا احملدِّ

املقاومة، والتجاوز، والسمو.
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أما كون ه������ذه العيوب تُربك تفكيرنا حتى ف������ي العلوم الطبيعية فمن 
املمكن إظهاره باملس������ار النمطي ألحد االختصاصي������ن األكادميين؛ فهو 
يتق������ن في املراح������ل املبّكرة من تدريبه جهازا حتليلي������ا وجدليا، وبعد ذلك 
يصرف معظم حياته املهنية الالحقة في تطبيق املاكينة التي يتم حتسينها 
ببطء ولكن من دون حتٍد على ماّدة متغيرة. وهو نوع من استس������الم الروح 
للبنية، أو املوت البطيء واملتكّرر، الذي نخضع كلنا له. والفلس������فة حينئذ 
هي الش������ريعة املتح������ّررة، القوية، ألنه������ا ال تتحدث من النج������وم لكن من 
الداخ������ل، واملدافعة عن الرؤية ضّد الطريق������ة احلصرية وعن الروح ضّد 
البنية الراس������خة. وهي البقية املتخلفة عن العمل اجلماعي املنّظم للعقل، 
والبقية املنِقَذة ألنها غير ُمس������توَعبة جيدا ومقاِومة لالس������تيعاب. وتعمل 
أفكارها العاّمة في خدم������ة حتريضها لثورات معّينة. وهذه القّوة املتبقية 
والتي ال ميكن احتواؤها من اإلخضاع هي ما يبقى من املش������روع املُخزي 

لوجود علم فائق فلسفي.
إن اخلي������ال، كما تتذّكر، ليس َملَكة منفصل������ة للعقل، بل هو العقل 
نفس������ه كما يرى في جوانبه األقّل حوس������بة واألقّل صيغية. وليس������ت 
الفلسفة فرعا علميا بن فروع أخرى وال فرعا رئيسيا، بل هي اخليال 
في حالة حرب، تستكش������ف ما ال تسمح الطرق واخلطابات الراسخة 
بالتفكير فيه وال بقوله. أما إذا كانت هذه اخلطابات والطرق ال تفّكر 
ف������ي، وال تق������ول، مثل هذه األفكار، ألنه ال ميكن ف������ي احلقيقة أن يتم 
التفكي������ر فيها وقولها، أم فقط ألنه ال ميكن التفكير فيها وقولها حتى 
اآلن، ف������إن ذلك م������ا يجب أن يكون دائما أحد االهتمامات الرئيس������ية 

للتفكير الفلسفي.
تبقى الفلس������فة أكثر إخالصا لهذه املهّمة وأكثر فائدة بالنسبة إلينا 
عندما يشّن العقل املسلّح هذا الكفاح في روح احلروب الشاملة للقرن 
العش������رين، وليس������ت احلروب احملدودة للقرن الثامن عشر. إّن الهدف 
املميز ملثل هذه احلرب الش������املة ف������ي الفكر هو تطوير طريقة للتفكير 
والفعل باس������تخدام احلقيقة األهّم حول أنفس������نا: امتالكنا لفائض من 
التجرب������ة غير املفس������رة والق������درات املُهدرة على البن������ى، ومن التنظيم 
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والفكر، التي من ش������أنها أن حتتوينا، متنح البراغماتية املردكلة وسيلة 
متمّي������زة لهذه الغاية، فه������ي تريد تطوير طريقة التفكي������ر التي، وألنها 
متنح تعبيرا مباش������را لقدراتنا املتبقية، أي مخازننا الس������رية لالنهاية، 
ثبتت فائدتها في كّل ش������يء يؤّنسن العالم ويؤّله اإلنسانية. إّن الطريقة 
األساس������ية للحرب الش������املة هي التعبئة اإلجبارية واالنتقائية للطرق 
واخلطابات املتوافرة، واملضطربة كما يالئمنا نحن وليس هي، من أجل 
غاي������ة قول قطعة صغيرة مما تعتبره متع������ذر الوصف، وفعل قليل مما 

تفترض أنه مستحيل.
ألي غرض إذن ميكننا أن نس������تخدم الفلس������فة؟ في املقام األول، ميكننا 
أن نس������تخدمها إلجراء تغيير جذري في الف������روع العلمية كما يتم تنظيمها 
والتميي������ز بينها بواس������طة التنظيم املهني للمعرف������ة املتخّصصة. ومن هذه 

الناحية، فهي تعمل كترياق ناقص للمعتقدات اخلرافية.
وفي املقام الثاني، ميكننا أن نستخدمها لتنوير ممارساتنا من اختراع 
ال������ذات الفردي������ة واجلماعية. أما كيف ميكنها أن تن������ّور كال من جهودنا 
اجلماعية لتمكن اإلنس������انية من خالل التقّدم امل������ادي والدميوقراطية 
وتاربن������ا الفردية ف������ي املغامرة األخالقية، فق������د كان موضوع الفصول 
األربعة الس������ابقة من هذا الكتاب. وعند اس������تخدامها بهذه الطريقة، ال 
تطرح الفلس������فة برامج ش������املة من أجل إصالح املجتمع أو إعادة توجيه 
الوج������ود. كما أنها، على أي حال، ليس������ت مقتصرة على تقويض س������بل 
اإلجح������اف الفكرية الت������ي تثّبط وتضلّ������ل كفاحنا لبناء ال������ذات الفردية 
واجلماعية، بل إن لها رس������الة. وتتمثل الرس������الة في أّننا يجب أن نعيش 
من أجل املستقبل كطريقة محّددة للعيش بصورة أكثر اكتماال وأكثر كلية 
في احلاضر، من دون أن نستسلم، بعيون متيقظة متاما. وهذه الرسالة، 
املنقولة في لغة تخص زمنا معّينا، هي ما يبقى بحق من فكرة الفلس������فة 

كتمرين في االعتماد على النفس.
تتعارض هذه الفكرة عن مهمة الفلسفة مع تباين آخر يرتبط بالتباعد 
ب������ن االعتماد على النفس وبن العلم الفائق، لكنه يختلف عنهما: مقارنة 
هي������وم Hume بن تدمير العادات االجتماعي������ة واألعراف العقلية حتت 
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ضغط عقل واثق من قدرته على فك مغاليق أس������رار العالم والرغبة في 
تقّبل ُحكم األعراف والعادات من أجل االس������تمرار في العيش والتواصل 
بصورة أفضل. إّن األمل بالنسبة إلى املعرفة من وجهة نظر النجوم، غير 
احملدودة بظروف أّي عامل إنس������اني، ينش������أ عن الفكرة اخلاطئة القائلة 
بأن هذه الظروف ليس������ت س������وى حجاب علينا أن نخرقه من أجل رؤية 

العالم كما هو عليه حقا.
ي������ؤّدي اّدعاء البصيرة املطلقة إلى تعارض املس������لّمات االعتباطية مع 
الش������كوكية الذاوية، مما يقّوض األعراف والعادات التي تشّكل، بالنسبة 
إلين������ا جميعا »املالط االجتماعي والعقل������ي للكون«. عندما يتوّقف ضبط 
البصيرة التأملية من قبل ممارس������ات العلوم الطبيعية وربطها بأدواتها، 
فه������ي تصاب بالهذيان، ونحن نهرب من هذا الهذيان بإعادة التعاطي مع 
الن������اس اآلخرين في العالم االعتيادي والتقلي������دي الذي بدا وكأن تأملنا 
امليتافيزيقي قد خلّصنا منه. وحينئذ س������تكون النتيجة الثمينة للتفلسف 
philosophizing  س������لبية ليس إال؛ ففي أثناء زياداته، قد يس������اعد على 
إسقاط اخلرافات التي تقف كعقبات غير ملموسة للتحسن االجتماعي 

واألخالقي لإلنسانية.
وهذا التباين املفترض، بنتيجت������ه احملافظة املنظورة املتنّكرة كرصانة 
وواقعية، يس������تند إلى إنكار فك������رة العقل، وال������ذات، واملجتمع التي مّثلت 
الفك������رة احملورية لهذا الكتاب. وألن س������ياقاتنا تعلنا من نحن، وألننا ال 
نس������تطيع أبدا متّني التحّرك في فضاء معدوم السياق فوقها، أو أن نرى 
بص������ورة غير متوقع������ة بعينى الله، علينا في احلقيق������ة أن نتخلى عن تلك 

الرحلة التي تنتهي بالهذيان.
إن االستس������الم للع������ادات واألع������راف، على أي ح������ال، ال ميثل إهانة 
الّدعاءات االّتصال واالرتباط أقل مما متثله الرغبة في إدانة ممارساتنا 
االجتماعي������ة والعقلي������ة من وس������ط هذيانن������ا التأملي. مينعن������ا مثل هذا 
االستس������الم من اعتراف بعضنا ببع������ض كالكائنات األصلي������ة املتجاوزة 
للس������ياق التي نح������ن عليها في احلقيقة أو ميكنن������ا أن نصبح إياها؛ فمن 
املس������تحيل أن تكون محترما من دون أن تكون محّطما لألصنام. وليست 
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هناك مش������اركة في احلياة االجتماعية تسمح لنا بالعيش كما نحن عليه 
حق������ا، والتي تتجاهل الطريق������ة التي تصبح فيها قدراتن������ا على التجاوز 
منطمرة في تاربنا املتعلقة باالتصال، وليس������ت هناك مش������اركة في أي 
عالم اجتماعي تتوافق مع صعودنا الفردي واجلماعي، والتي تتوّقف عن 
البح������ث عن طريقة جلعل اجلانب الثاني من العقل - أي قدراته املتعلقة 
باملبادرة الالصيغية، والالنهائية التكرارية، واملقدرة السلبية - ُمبرزا في 

تربتنا االجتماعية العادية.
إن محصل������ة إحباطنا من نتائج هذياننا التأمل������ي يجب، إذن، أال تكون 
االستس������الم للس������ياق الراس������خ للنظام واملُعتقد كما لو أّن أحالمنا املفرطة 
ليس������ت لها نتائج تتعلق بإعادة صنع عاملنا. بوس������عنا أن نغّير السياق، وفي 
������يَري وكذلك الزمن  احلقيق������ة، ميكنن������ا أن نغّير مبرور الزمن - الزمن السِّ

التاريخي - من طبيعة عالقتنا بجميع السياقات.
 وميكننا عمل ذلك بإصالح جميع مؤسساتنا وممارساتنا بحيث ميكننا 
أن نوجد بإخالص أكبر في العالم، عاملنا، وخارجه في الوقت نفس������ه، أو - 
لو أردنا اس������تخدام عبارة مقّدسة hallowed  - بحيث ميكننا أن نوجد في 

العالم من دون أن نكون منه.
وه������ذه احلالة الثالثة - احلال������ة الواقعة فيم������ا وراء كل من الهذيان 
واالستسالم �� هي حالة الفلسفة واإلنسانية. ومن هذا املنظور، فأن تكون 
فلس������فيا وأن تكون إنسانيا هو الّشيء ذاته. إّن الفرضيات األكثر أهمية 
له������ذه احلالة ه������ي حقيقة الزمن، عند فهمها كتحوي������ل للتحّول، وقابلية 
تعديل احملتمل التي ال ُتعل ملموسة ومحّددة إال بواسطة ترجمتها إلى 

خطوات قادمة، والنفادية قدراتنا بفعل االتاهات احملدودة لوجودنا.
حتّدد املواقف املصاحبة لهذا املركز الثالث سلس������لة من الطموحات من 
أجل حتويل اإلنس������انية. وهي تدفعنا إلى إعادة النظر في، وإعادة صياغة، 
فضائ������ل االّتصال والتطهير في ض������وء فضائل التأليه، وهي تتطلّب إفراغا 
هو أيضا انفتاح، وهي تصف اّتاها لتطوير التجربة األخالقية للبش������رية 
ف������ي ظل حكم الدميوقراطية والتجريبية؛ وهي تَِعد بس������عادة ال تعتمد على 

أي وهم وال تتطلّب أي المباالة.
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ق������د يّدعي البعض بأنه حتى إذا كان مبدأ هذا الكتاب يعرض علينا ما 
نحتاج إليه، فهو ال يعرض علينا ما نريد. نحن نريد مواس������اة آلالم الوجود 
ولفراغ املعنى والغرض الذي يكتن������ف حياتنا الذاوية من كل اجلهات. ماذا 
سنس������تفيد من أن نصبح أكثر ربانية في املق������درة وفي التحكم في النفس 
إذا كنا في احلقيقة لس������نا الله، بل كائنات مح������دودة وفانية محكوم عليها 
باالنحطاط واملوت، ومحرومة من اس������تبصار لغز الوجود؟ وإذا كنا ننحدر 
نحو نهاية تُربكنا قبل أن حُتّطمنا، فما اخلير في تسريع السرعة احملسوسة 

الستعراضنا السخيف هذا؟
إن هذا االعتراض، على أي ح��ال، يخط���ئ في فهم الرس������ال����ة. فنح���ن 
ال نعيش لكي نصبح أكثر ربانية، بل نصبح أكثر ربانية لكي ميكن أن نعيش، 
ونحن نتوجه إلى املس������تقبل لكي نعيش في احلاضر. أما املمارس������ات التي 
نخترع فيها أمناط املس������تقبل املختلفة فتُسقط فوقنا عاصفة من النيازك 
غير احملسوس������ة، كما أن األخطار التي تُخضعنا لها هذه املمارس������ات، أي 
الصدمات، وصنوف األذى، واملباهج، تضرب وحُتّطم الدروع التي نحتضر 
جميع������ا داخلها ببطء. وهي متّكن كال مّنا من العيش في الفعل وفي العقل 

حتى ميوت على حن غرة.
وهي تفتحن������ا على الظواهر وعلى الناس من حولنا، وتعيدنا إلى اآلنية 
النبوئي������ة الت������ي فقدناها منذ مدة طويلة، ومتكننا م������ن رؤية اآلخرين ليس 
كرم������ز في مخطوطة جماعية مقّي������دة لم نكتبها والت������ي ميكننا أن نفهمها 
بال������كاد، ولك������ن كالكائنات األصلي������ة املطلقة التي يعرف كّل مّن������ا أّنه منها. 
وهي تس������مح لنا بسيطرة أكبر على أنفس������نا ككائنات ال ميكن لظروفنا أن 
تس������تنفدها مطلقا. وفي جميع هذه الط������رق، فهي تدفعنا إلى املواجهة مع 

احلقيقة كما هي ظاهرة، هنا واآلن.
والتناق������ض احليوي لوجودن������ا وتفكيرنا هو ما ننّمي������ه بقوة ونراه في 
السياق، إال أنه يتوّقف ببطء عن احلياة وعن الفهم إذا فشلنا في الصراع 
ض������ّد أوجه القصور التي يفرضها الس������ياق. وعندما منوت هذه الوفّيات 
الصغي������رة، ف������إن الظواهر والن������اس اآلخرين يبتعدون عن������ا، ومن ثم فإن 

تراجعهم يتنبأ بإفنائنا.
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وبالتال������ي علينا أن نعّجل ونوّجه االختراع الدائم للجديد، بحيث ميكننا 
إس������قاط اس������تبداد املوتى على األحياء وتوجيه عقولن������ا بصورة أكثر حرية 
واكتم������اال نح������و الناس والظواهر احمليط������ة بنا. إّن مس������تقبل التخّيل، مثل 
مس������تقبل الدميوقراطي������ة، يكمن في أن نخلق لنا ف������ي املجتمع وفي الفكر 

فرصة أفضل الستعادة هؤالء الناس وتلك الظواهر.
التخّيل فوق املسلّمة )الدوغما(، والتعرضية فوق الصفاء، والطموح فوق 
االلتزام، والكوميديا فوق التراجيدي������ا، واألمل فوق التجربة، والنبوءة فوق 
الذاكرة، واملفاجأة فوق التكرار، والش������خصي فوق الال ش������خصي، والزمن 

فوق السرمدية، واحلياة فوق كّل شيء.
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في بادئ األمر، كنا نحتاج إلى الطبيعة 
بش������دة لدرجة أّنن������ا عبدناه������ا. أما اآلن، 
فنحن نحتاج إليها بصورة أقل فأقل. ليس 
بوسعنا إلغاء نتائج هذا التحّرر؛ فال ميكننا 
أن نتح������رك إل������ى األمام، أبع������د وأبعد عن 
احلاج������ة التي اس������تحوذت علينا ذات مّرة، 

نحو احلرية التي تُربكنا اآلن.
متث������ل احلضارة التري������اق العتمادنا 
على الطبيعة. وعل������ى أي حال، فطوال 
معظ������م فترات التاريخ اإلنس������اني بقينا 
عرضة للقوى الطبيعية خارجنا وداخلنا، 
لدرج������ة أّننا واصلنا تصوير ما هو إلهي 
على صورة القوى الطبيعية التي مُتسك 
بنا ف������ي قبضتها. كان هذا اإلحس������اس 
بالضع������ف، واخلوف، واملهاب������ة مرعبا، 
لكّنه لم يكن مأساويا. لقد وجدنا مهلة 

االستطراد 
األول

273

الطبيعة في مكانها

».. نح������ن لس������نا آلهة، فقط 
أنصاف آله������ة، أقوى من أن 
نك������ون ال مبال������ن، وأضعف 
من أن نتخلى عن ممارس������ة 
عل������ى  س������طوتنا  امتي������ازات 
أش������كال احلي������اة، أو حت������ى 
الكائن������ات غير احلي������ة التي 

نتشارك معها في عاملنا«

املؤلف
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في قدراتنا على االختراع. ومن خالل اختراع املؤسس������ات واملاكينات، 
بدأن������ا نتغلّب على قلة حيلتنا. وباالعت������راف بأّن عقولنا ميكنها جتاوز 
أجس������ادنا الضعيفة وظروفنا املذّلة، وصلن������ا إلى تصّور إله هو، مثلنا، 

يسمو فوق الطبيعة.
ونتيجة لهذا التنامي في القدرات، تفّككت جتربتنا مع الطبيعة إلى أربع 
قطع، تتسم كّل منها مبوقف متميز جتاه العالم الطبيعي وبصراع ممّيز بن 
التطلّع������ات. ومن بن هذه األجزاء األربعة لتعامالتنا املعاصرة مع الطبيعة، 
واحد فقط يحمل العالمات املبّكرة الحتياجنا ورعبنا؛ ويتس������م واحد آخر 

فقط من األربعة بكونه تراجيديا.
أوال، هن������اك بهجة البُس������تاني؛ فنحن نتعامل مع الطبيعة كاس������تعداد 
لله������روب من النزاع والكفاح من أج������ل احلرية اجلمالية. أما كون موضوع 
هذه احلرية فيجب أن يكون شيئا وجدناه وليس شيئا صنعناه، فال يؤدي 

إال إلى زيادة سحرها.
لم ال نحّول أجزاء كاملة من األرض إلى متنزهات عاملية ملواساة الناس 
الس������اخطن بسبب إحباطات املجتمع؟ نحن نقلق حول كم ميكننا أن نسمح 
ألنفسنا باقتطاعه من اإلنتاج ألجل االستجمام، ونقوم بقلق بحساب شروط 
مقايضة س������هول التندرة )٭( بآبار النفط أو األحراش بالورق. إّن احلقيقة، 
على أي حال، هي أننا كلما ازددنا ثروة ومهارة ومع استقرار النمو السكاني، 
أمكننا أن نحّول املزيد من األماكن إلى حدائق. وميكن أن تس������اعد أدواتنا 

امليكانيكية والتنظيمية على عزل جزء من األرض عن احليل األخرى.
ثانيا، هناك مس������ؤولية املُش������رف. نح������ن ننظر إلى أنفس������نا كمديرين، 
مس������ؤولن عن األجيال القادمة، لصندوق اس������تهالك امل������وارد غير القابلة 
للتجدي������د. ونحن نوازن بن الدعوة إلى االس������تهالك مقابل واجب التوفير، 
وهو قلق مبني على وهم. في التاريخ احلديث حتى اآلن، لم يسبق للحاجة 
- أّم االختراع - أن فشلت في انتزاع استجابة علمية وتقنية لندرة املوارد، 
مم������ا يتركنا أغنى مما كّنا من قبل. وإذا كان لألرض نفس������ها أن تُهِدر، كنا 
س������نجد طريقة للهروب منها إلى التخوم األخرى من الكون، وكنا س������نعود 

)٭( Tundra: التَّنَْدرة: سهٌل أجرد في املنطقة القطبية الشمالّية ]املترجم[.
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الحقا لزي������ارة كوكبنا املهجور والبغيض من أجل إع������ادة تخصيبه ومعاودة 
اإلقامة فيه قبل نهايته امللتهبة. هل س������تجّف املياه؟ هل سينفد النفط؟ من 
املفيد أن نقلق وبالتالي أن نتعّقل. ومن احلماقة إنكار أنه ليس هناك حدث 

مثل هذا أثبت حتى اآلن كونه نظيرا لإلبداع.
ثالثا، هناك عجز املخلوقات الفانية. وهناك جزء صغير فقط من سكان 
العالم يحتمل اآلن أن تهّدده الكوارث الطبيعية التي أرهقت أسالفنا - وهو 
عدد أصغر إلى حد بعيد من عدد ضحايا أّي من األمراض الرئيسية التي 
مازلن������ا مبتلن بها. وحتى الفيضانات واجلف������اف بدأت تتخلى عن الرعب 
الذي ُتدثه بسبب احلذر التقني، واالستبدال التجاري، والهجرة من الّريف 
الى احلضر. وهناك، على أي حال، أحد مجاالت التجربة الذي نواصل فيه 
املعاناة كما عانت البش������رية دائما حتى استخدمت العقل الكتساب الهيمنة 
على الطبيعة وهو تعامالتنا مع املرض واملوت. ولكوننا مرعوبن ومش������تتي 
االنتباه، مع شّكنا في كل من قدراتنا اخلاصة وفي العناية السماوية، فنحن 

نحاول معاجلة األمراض التي تبددنا، ونحلم باحلياة األبدّية.
رابع������ا، هن������اك التناقض الوجدان������ي للعمالقة. أما وأّنن������ا نحتاج إلى 
الطبيعة بدرجة أقل، فنحن نواجه صراعا جنا منه أس������الفنا العاجزون. 
وبوس������عنا أن نشّكك في تأثيرات أفعالنا على الطبيعة احلية وغير احلية 

التي تيط بنا.
نحن نتس������اءل عما إذا كان علين������ا أال نضّحي برغباتنا األنانية من أجل 
مش������اركة شعورية أكثر ش������مولية، ومع ذلك فنحن لسنا آلهة، فقط أنصاف 
آله������ة demigods، أقوى م������ن أن نكون ال مبالن، وأضع������ف من أن نتخلّى 
عن ممارس������ة امتيازات سطوتنا على أشكال احلياة، أو حتى الكائنات غير 
احلية، التي نتشارك معها في عاملنا. وهنا، أخيرا، يظهر نزاع ال ميكننا أن 

نأمل في تسويته، ولكن في تّمله، وفهمه، وتوجيهه فقط. 
أصبحت جتربتنا مع الطبيعة ممّزقة اآلن إلى هذه القصاصات األربع. 
أين وكيف، وسط االرتباك الناجت، ميكننا العثور على التوجيه؟ ماذا عسانا 
أن نفعل بانتصارنا الناقص على احلاجة إلى الطبيعة؟ وفي أي اجّتاه يجب 

أن ندفع تقّدمنا؟ وأي قيود يجب أن نحترم ونحن نفعل ذلك؟
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ليست التجريدات الرمادية، الصّماء لتناقضات التجربة، بل ثمة مفهوم 
بس������يط، قريب من أرضية التاريخ ال������ذي أوصلنا إلى قوتنا احلالية، هو ما 
نحتاج إليه. أما القدرة على البقاء منفتحن على املستقبل - على األمناط 
املستقبلية البديلة - فتُثبت أهميتها احلاسمة. لنتدّبر جانبن لوجهة النظر 
ذاتها، يخاطب أحدهما س������يطرتنا على الطبيع������ة الواقعة خارجنا، ويتعلق 

اآلخر بتجاربنا مع الطبيعة بداخلنا.
نحن مضطربون في الطبيعة ألن العقل يكّثف ويرّكز انتش������ارا للنوعية في 
الطبيعة؛ فالعقل ال ينض������ب وبالتالي يتعذر اختزاله وال ميكن احتواؤه. وليس 
هناك س������ياق محدود، م������ن الطبيعة، أو املجتمع، أو الثقافة ميكنه اس������تيعاب 
كّل م������ا ميكننا - نحن النوع، ونحن كأفراد - أن نفّكر فيه، ونلمس������ه، ونفعله. 
إن دافعيتن������ا، مب������ا في ذلك دوافعنا لتأكيد س������يادتنا عل������ى الطبيعة، تنبع من 
النفاديتنا. علينا أال نقوم، ونحن ال نس������تطيع ذلك غالبا، بقمع املبادرات التي 

نعّزز فيها سيطرتنا على الطبيعة، باسم البهجة، أو اإلدارة، أو التبجيل.
وعلى الرغم من هذا، لدينا مبرر لكف أيدينا من وقت آلخر، وأن مندد 
تدريجيا تلك املناطق من الكوكب واألجزاء من كّل حياة إنس������انية تلك التي 
خصصناها لألنش������طة املتحررة من طغي������ان اإلرادة وأوامر املجتمع. وعن 
طريق تقس������يم وقتنا بن اإلخضاع املتواصل للطبيع������ة وبن إعادة االلتقاء 
البسيطة بها، بدال من محاولة إخضاع البروميثيانية )٭( للتقوى، ميكننا أن 

نحذر من تويل أنفسنا إلى وحوش همجية.
لنتدبر اآلن جانبا آخر من وجهة النظر نفسها. إن مجتمعاتنا وثقافاتنا 
جتعلنا من نحن. وعلى أي حال، هناك دائما ما هو أكثر فينا - فينا، نحن 

اإلنسانية، وفينا، نحن األفراد - مما يوجد أو مما ميكن أن يكون فيها.
وهي تشّكلنا، بينما نحن نحّولها - بسهولة أكثر وباستمرار إذا ضاعفت 
املناس������بات، وقّوت األدوات، املتعلقة بتجريبيتن������ا. ليس لدينا مصلحة أكبر 
من مصلحتنا في ترتيب املجتمع والثقافة بحيث يتركان املس������تقبل مفتوحا 

ويدعوان ملراجعتهما اخلاصة.
)٭( Prometheanism: البروميثيانية: نس������بة إلى بروميثي������وس، في امليثولوجيا اإلغريقية، وهو 
سارق النار من اآللهة ومعلّم البشرية استخدامها. ومتضي األسطورة إلى أن زيوس - كبير اآللهة 
- عاقبه بأن قّيده بالسالس������ل وأرس������ل إليه نس������را ينهش كبده، لكن هذه الكبد كانت تتجدد على 

نحو مستمر، قبل أن ينقذه هرقل في النهاية من هذا البالء ]املترجم[.
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ف������ي ظل الدميوقراطية، تكتس������ب ه������ذه املصلحة أهمي������ة قصوى، ألن 
الدميوقراطية متنح الرجال العادين والنساء العاديات، القدرة على إعادة 
تخّي������ل وإعادة صنع النظ������ام االجتماعي. ولهذا ففي ظ������ل الدميوقراطية، 
تتحدث النبوءة بصوت أعلى من الذاكرة؛ ولهذا يكتش������ف الدميوقراطيون 
أّن جذور أي إنس������ان تكمن في املس������تقبل وليس في املاضي. في أي نظام 
دميرقراطي، يجب أن تتحدث املدرس������ة ألجل املس������تقبل، وليس نيابة عن 
الدولة أو األس������رة، بتزويد الطفل باألدوات التي متّكنه من إنقاذ نفسه من 

تّيزات أسرته، ومصالح الطبقة التي ينتمي إليها، وأوهام عصره.
ميك������ن لهذه األفكار أن تنّور جهودنا لتثبيت الطبيعة بداخلنا، من خالل 
الهندسة الوراثية. ال ش������يء يجب أن مينعنا من التالعب ببنيتنا الطبيعية، 
املكتوبة في الشفرة اجلينية، لتفادي األمراض والتشوهات. أما املكان الذي 
علينا أن نتوّقف فيه فهو النقطة التي يس������عى فيها احلاضر لتش������كيل بشر 
سيُنتجون مستقبال مرسوما على صورته هو. »دع املوتى يدفنوا املوتى« هو 
ما يجب أن يرد به املستقبل، عبر أصواتنا، على احلاضر. إن ترك املستقبل 

يذهب طليقا يُظهر أكثر من القّوة، فهو يظهر احلكمة.
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التاريخ العاملي للفلس������فة، هناك  في 
عدد صغير من اخلي������ارات الفكرية التي 
ال تفت������أ تتك������رر. وعل������ى أي ح������ال، فإن 
الطريقة الت������ي تتكرر بها في ذلك اجلزء 
من الفلس������فة الذي يع������رض التعامل مع 
كّل احلقيق������ة - أي امليتافيزيق������ا - كانت 
مختلفة متاما ع������ن الطريقة التي تتكرر 
بها في الفلس������فة العملية التي تتعامل مع 
احلي������اة االجتماعية والفعل اإلنس������اني: 

السياسة واألخالق.
ف������ي امليتافيزيق������ا ال يح������دث إال أقل 
القلي������ل، بل إن ما س������يحدث كان س������يكون 
أقل لوال تأثير قوت������ني اثنتني. تتمثل القوة 
األولى ف������ي أّن الفالس������فة مختلفون، في 
امل������زاج والظروف، حتى قبل أن يش������رعوا 
في التفكير، وأّنهم موّجهون بفعل الطموح 

االستطراد 
الثاني

279

الشبكة العاملية للفلسفة

»علينا أن نبحث عن املشاكل، 
علينا أن نكون متعقلني فيما 
الصغيرة،  باألش������ياء  يتعل������ق 
لكي نك������ون متهورين بصورة 

أفضل في تلك الكبيرة«

املؤلف
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وكذلك بواس������طة احلم������اس لتعميق االختالفات بينهم. أم������ا القوة الثانية، 
فق������د متّتعت بأهمية متزايدة خالل القرون القليلة املاضية، وهي أن العلوم 
الطبيعية تتغّي������ر. يجب أن تتكّيف امليتافيزيقا ملثل ه������ذا التغيير مالم يكن 
بوس������عها إجبار العلم عل������ى املراوغة، األمر الذي ميكن������ه القيام به تقريبا. 
وألن قليال ج������دا هو ما يحدث في امليتافيزيقا، ميك������ن للميتافيزيقيني أن 
يقنعوا أنفس������هم أحيانا بأّنهم اكتشفوا، بش������كل نهائي، أكبر قدر من العالم 
مُيكن للعقل اإلنساني أن يُدركه، وهو ما يعنون به عموما ذلك اجلزء األكثر 

أهمية من العالم.
ف������ي الفلس������فة العملية للسياس������ة واألخالق، هناك قلي������ل من املواقف 
الفكرية، التي مت تطويرها في مفردات مختلفة، مّثلت بدورها اجلزء األكبر 
من أش������د األفكار تأثيرا. وعلى أي حال، هناك كثير مما يحدث، أو ميكن 
أن يحدث، وأحيانا بس������رعة جدا. إن صراعا بني املواقف الفلس������فية الذي 
ق������د يبدو في بادئ األمر غير قابل للح������ل، يتم في احلقيقة حلّه في اّتاه 
معنّي، بتوجيه الفكر إلى س������ياق من التغيي������ر التراكمي بدال من التكرار أو 

التذبذب السرمدي.
لقد انتظم تاريخ امليتافيزيقا حول محور جوهري وحيد يتعلق بالبدائل 
الفكرية. وتتعلق هذه البدائل بعالقة الوجود باملظهر، وبالتالي أيضا بعالقة 
الوجود باملعرفة. نحن أكثر معرفة بالتعبير عن املواقف البديلة الرئيس������ية 
في فئات تقليدنا الفلس������في الغربي، ولقد تعلّمنا أوال من اإلغريق القدماء 
تلك الكلمات التي نس������ميها بها. وعلى أي حال، فلديها مقابالت قريبة في 
الفلس������فة الهندية والصينية وكذلك في كتابات الفالس������فة املسلمني الذين 
ط������ّوروا فكر اإلغري������ق القدماء بطرق مختلفة عن تلك التي ترّس������خت في 

أوروبا القرون الوسطى واحلديثة.
في إحدى نهايتي ه������ذا احملور، تقع فكرة أن العالم الظاهر لالختالف 
والتدف������ق ليس حقيقيا، على األقل ليس ف������ي النهاية؛ فهو ظاهرة إضافية 
epiphenomenon: ن������اجت صنعي إلدراكنا للعال������م. والوجود واحد. مادمنا 
حقيقيني، فنحن نش������ّكل جزءا منه. أما نظري������ة العالم الظاهر، في تنوعه 
وحتّوله، فهي - في هذا الوصف - مجرد وهم. وميكننا أن ننقذ أنفسنا من 
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هذا الوهم بالتعلّق مبا أسميته في مقطع سابق واسمه ليبنيتز، أي الفلسفة 
الدائمة. وتعرض املبادئ األخالقية التي وضعها س������بينوزا نسخة من وجهة 

النظر هذه حتاول فهم نتائج العلم املبّكر - احلديث.
وعن������د نقطة أبعد بطول هذا احملور، في اّت������اه التقّبل األكبر حلقيقة 
العال������م الظاهر، يقع مذهب النماذج البدئي������ة اخلفية. إن نظرية أفالطون 
لألش������كال )كما استكش������فها بارمنيدس( )٭( تبقى هي املثال الكالس������يكي. 
وهناك تراتبية ألشكال الوجود. وتُظهر اختالفات وحتّوالت العالم الظاهر 
مجموعة متنوعة م������ن األصناف الطبيعية أو األمناط األساس������ية؛ ويكمن 
أص������ل كّل منها في النماذج البدئية. وكلم������ا كان الوجود حقيقيا أكثر، كان 
أق������ل ظهورا، وكلما كان أكثر ظه������ورا، كان حقيقيا بدرجة أقل. أما املعرفة 
احلقيقية، التي ال ميكن اكتس������ابها إال بتكلفة باهظة، فهي معرفة النماذج 
البدئي������ة اخلفية لكن اجلمعية، وليس������ت تعبيراتها الغامض������ة والعابرة في 

العالم الظاهراتي.
وإذا حتركن������ا أكثر في اتاه محاول������ة للمحافظة على املظاهر، نحو ما 
قد يبدو النقيض املتطرف ملذهب أحدية الوجود، فسنجد أّنه ليس متطرفا 
كما توّقعنا. أما الشخص امليتافيزيقي ككائن واقعي، واملصّمم على التمّسك 
بشّدة بعالم األشياء الظاهرة، فيحتاج بطريقة ما إلى املظهر في البنية إذا 
أراد كس������ب صفقة على احلقيقة التي يسعى إلى دعمها. وعن طريق عمل 
ذل������ك، يصبح أقرب ما يكون إلى مبادئ الواقعية البديهية التي كانت دائما 
مبنزلة الش������ريك التجاري لهذا املوقف امليتافيزيقي، فهي متده باملعتقدات 

وتستقبلها منه.
وفي غياب مثل هذه البنية حتت س������طح املظهر مباشرة، سيحّل العقل 
عالم املظاهر إلى ال اختالف in-distinction؛ وس������يفتقر إلى الوس������ائل 
التي متكنه من عرض الظواهر واألحداث الفردية حتت ضوء بنية مطلقة 
بعينها. ونتيجة لذلك، سيبدأ بفقد الوضوح فيما يتعلق باحلدود الفاصلة 
بينه������ا. وأثناء غوص������ه في اجلليد الهش، س������يخاطر جهد احملافظة على 
)٭( Parmenides: بارمنيدس )515 - 450 ق.م(؛ فيلسوف إغريقي ينتمي إلى املدرسة اإليلية 
Eleaticism، قال إن تعّدد األش������ياء الكائن������ة ليس إال مظهرا حلقيقة أزلية مفردة، واضعا بذلك 

املبدأ الشهير »الكل واحد« ]املترجم[.
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املظاه������ر بالتحّول إلى نقيضه املفت������رض، أي مذهب أحدية الوجود. وقد 
ظه������رت مثل هذه الظاهرة املتطرفة من وقت آلخر في تاريخ امليتافيزيقا، 
لكّنه������ا لم يس������بق أن جنحت في من������ع جهد احملافظة عل������ى املظاهر من 

االنقالب على نفسه.
متّثل حّل هذه املش������كلة في تاريخ الفلسفة في العديد من التقاليد 
واحلض������ارات املختلفة في التوّق������ف قبل خطوة واح������دة من اخلطوة 
األخيرة. يتخّيل امليتافيزيقي أّنه حتت س������طح املظاهر مباشرة توجد 
بني������ة ألنواع الوجود؛ وأنه من املش������تمل في تل������ك البنية مجموعة من 
النظامي������ات الت������ي حتكم حتّقق األصن������اف في الظواه������ر واألحداث 
الفردية. أما الش������كلية املادية hylemorphism التي نادى بها أرسطو 
- أي مذهبه حول الش������كل وامل������ادة - كما عرضها ف������ي كتابه املعنون 
»امليتافيزيقا«، فهي املثال األكثر شهرة ملثل هذه البنية، كما أن مذهب 
كون كّل صنف يهتّم بتطوير البراعة املتأصلة فيه هو احلالة النموذجية 

ملثل هذه النظاميات.
وعل������ى أي حال، فه������ذا احلّل يخلق مش������كلة أخرى؛ ف������إذا كانت بنية 
األصن������اف ونظ������ام حتقيقها ليس ظاهرة، فكيف ميكنن������ا منعها من إبقاء 
احلقيق������ة املطلقة للوجود الفردي بعيدة عن متناولنا فحس������ب؟ إّن الفرد 
هو اجلائزة - ليس فقط الش������خص الفردي ولكن أيضا الظاهرة الفردية 
أو احل������دث الفردي - وعل������ى أي حال، فإن الفرد، كما يذّكرنا أرس������طو، 
يف������وق الوصف. لنفترض أننا نُدرك خ������واص الظاهرة الفردية أو احلدث 
الفردي بتضمينها في قائمة طويلة من األنواع: سيُخرج كّل نوع أكثر قليال 
م������ن خصوصية احلدث أو الظاهرة. وفي النهاية، على أي حال، س������يبقى 

املخصوص حّدا بعيد املنال.
 نح������ن نخاطر باملوت عطش������ا ألجل الش������يء احلقيق������ي، مع متديد 
مفاهيمنا املفعم������ة باألفكار إلى احلقائق التي تبقى بعيدة عن متناولها. 
ومن هذه املشكلة الثانوية ومن املخزون املألوف من احللول املجّربة وغير 
احلاس������مة لها، تظهر مجموعة مألوفة من النزاعات في التاريخ العاملي 

لهذا اخليار امليتافيزيقي.
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إن العاِلم الطبيع������ي، أو عابد العلوم الطبيعية، قد يحاول الهرب من هذا 
الَقَدر - أي الفش������ل ف������ي الوصول إلى بقّية اخلصوصي������ة في املخصوص - 
ع������ن طريق القيام بخطوت������ني اثنتني. أوال، قد يُصّر على أن ينس������ب ملفاهيم 
وأصن������اف علمه حقيقة غي������ر خالفية؛ وقد يفّكر به������ا كتخمينات ومجازات، 
تبرره������ا التدّخالت والتطبيقات التي تنّوره������ا، أقل من التفكير بها كجزء من 
أثاث الكون. ثانيا، ميكنه أن يطرح البقية املخّصصة ملا هو ظاهر - أي اجلزء 
الذي يفشل في أن يلتقط من قبل األصناف التي يقّسم فيها العالم، وبواسطة 
العالقات الش������بيهة بالقان������ون للفعل ورد الفعل التي يّدعي الكش������ف عنها - 

باعتبارها بقّية غير مهمة، أو ناتا ثانويا عن زواج الضرورة باملصادفة.
وعل������ى أي حال، ال ميكننا إال عن طريق الهلوس������ة أن نخطئ في أفكار 
العلم باعتبارها بنية العالم. إن ما يبّدد هذه الهلوس������ة ويعيدنا إلى حيرتنا 
ليس اعتراض������ا ميتافيزيقيا؛ بل هو تاريخ العلم. إن األفكار العلمية تتغّير، 
وذل������ك بصورة جذرية أحيانا. ويس������تنزف تدميرها بص������ورة دورية قدرتنا 
على إقناع أنفس������نا بأّنها الطبيعة ذاتها وليس������ت من بنات أفكارنا. ولكوننا 
محرومني من الهلوس������ة املواس������ية، جند أننا بعنا بسعر بخس، مقابل سلع 

مزّورة، االشتياق ألن ندرك في العقل تفاصيل العالم الظاهراتي.
إن تك������ّرر هذه البدائل الفكرية في تاريخ امليتافيزيقا هو من الش������مول 
واالس������تدامة بحيث ال ميكن اختزاله إلى ق������ّوة التقليد والتأثير. إن ما قاله 
كانط Kant ع������ن تناقضات املنطق ينطبق أيضا على هذه األحجيات: أنها 
ناتة عن  تاوز للعقل. بيد أن هذا التجاوز، على أي حال، ليس ضروريا. 

وميكننا أن نوقفه، ولذلك علينا أن نقوم بذلك.
من األفضل أن تس������ّمى امليتافيزيقا بامليتا إنس������انية metahumanity؛ 
فطموحها الس������ري يتمثل في أن نرى أنفس������نا من اخل������ارج، من بعيد ومن 

أعلى، كأّننا لسنا أنفسنا بل الله. لكننا، على أي حال، لسنا الله.
ال ميكننا البدء بتأليه أنفسنا، قليال قليال، حتى نعترف بهذه احلقيقة. 
إّن إجح������اف املذهب الطبيع������ي - أي الرؤية من منظور النجوم - هو بداية 
املشاكل التعجيزية والبدائل غير املرضية التي اكتنفت أفكارنا امليتافيزيقية 

حول عالقة الوجود باملظهر.
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أما التاريخ العاملي للفلسفة العملية فيعرض موقفا مختلفا متاما؛ فهنا 
أيضا جند ذخيرة صغيرة من املشاكل واحللول املتكررة. لكن شيئا ما، على 
أي حال، ميكن أن يحدث، وقد حدث بالفعل، والذي يغّير كّل ش������يء. ليس 
للفك������ر السياس������ي واألخالقي حاجة إلى امليتا إنس������انية، وقد ثبت أن هذه 

احلقيقة هي خالصهما.
إّن الس������ؤال احملوري في النظرية السياسية هو: ما الذي يسبب، ويجب 
أن يس������بب متاس������ك املجتمع، مما ميّكن الرجال والنساء من التمّتع مبنافع 
احلي������اة االجتماعية؟ هناك حالن مقّيدان: وبس������بب تطرفهما وحتّيزهما، 
يتضح أن كال منهما غير كاف. وعلى الرغم من هذا، يحتوي كّل منهما على 
العناصر التي يجب أن تُستخدم من قبل أي تسوية تتم في الفضاء األوسط 

الكبير الذي حتّدده مثل هذه احللول املتطّرفة.
عند أحد احلّدين، تتمثل إجابة الس������ؤال ف������ي اإلجبار، املفروض من 
أعلى. وعن������د احلّد اآلخر، تتمثل اإلجابة في احل������ّب، املمنوح من الناس 

بعضهم إلى بعض.
أما احلاكم، فبعد أن اكتس������ب القّوة، فس������يضع حدا للصراع الذي ال 
يلني من قبل الكّل ضّد الكّل. وس������يحاول، إلى أقصى حد ممكن، حتقيق 
احت������كار للعن������ف، وميكنه حينئ������ذ أن يعرض على املجتم������ع خيره األكثر 
أساس������ية - أي اآلمن - الذي ال ميكن للناس من دونه الس������عي لتحقيق 

جميع أنواع اخلير األخرى.
وعلى أي حال، فس������رعان ما سيكتشف من يجلب السيف أّنه يحتاج 
إل������ى أدوات إضافية لكي يحكم. بادئ ذي ب������دء، فلكي يعّزز حكمه، عليه 
أن يحّطم كّل التنظيمات املتوّس������طة ملجرد أنها ُمنافس������ة لس������لطته، ومن 
ناحية أخرى، فما لم تصبح القّوة س������لطة، باكتس������اب الشرعية في نظر 
احملكومني، فس������يبقى التمّرد دائم������ا وفي كل م������كان. وعاجال أم آجال، 

سيستسلم اخلوف للطموح.
وإذا ل������م يكن اإلجبار كافيا، فلن يكون احلّب كذلك. وميكن أن يرتبط 
الناس بعضهم ببعض بكل من املش������اركة الش������عورية واالرتباط الشهواني، 
وتكم������ن الصعوبة هنا في ضمان كل من ثبات وانتش������ار هذه القوة. فهي 
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تتذب������ذب، ومع حتّركها عب������ر فضاء اجتماعي أكبر، فه������ي تضعف. وهنا 
تتحول املشاركة الشعورية املوهنة إلى ثقة، فيما يصبح االرتباط اجلنسي 

إخالصا أو والء.
اإلجبار واحلّب كالهما غير كافيني. وكالهما، على أي حال، من الدعائم 
الضرورية لالرتب������اط االجتماعي. وكالهما دافئ، ومن ثم يجب تبريدهما. 
في الفضاء املتوّس������ط األبرد للحياة االجتماعية، جند قانونا وعقدا. يتحّول 
العنف القسري إلى الضمان املتأخر واملطلق للممارسة املؤّسساتية والنظام 
القانون������ي. أما احلّب، عندما ينتش������ر ويتغلغل، فيلق������ي بظالله على إمياننا 
بعضنا ببعض، وخصوصا على القدرة على الثقة بالغرباء بدال من اقتصارها 

على األعضاء اآلخرين جلماعة تربط بينهم قرابة الدم.
إّن حكم القانون وتربة الثقة بني الغرباء، يدعمهما في النهاية اإلجبار 
املنّظ������م واحلّب املنتش������ر، وهما من األدوات الث������الث الضرورية للمحافظة 
عل������ى الترابط االجتماعي. أو هذا ما تعلّمناه ف������ي التاريخ العاملي للنظرية 
السياس������ية. وهما أداتان تتس������مان بالهشاش������ة. أما الطرق املختلفة لفهم 
هشاشتهما، وتعويضها، فتفّس������ر العديد من اخليارات الرئيسية في تاريخ 

األفكار السياسية.
يصبح القانون أكثر ضرورة كلما ازداد اختالف الناس بعضهم عن بعض، 
وازداد مدى االختالفات التي يخلقونها. وعلى أي حال، فإذا أصبحت مثل 
هذه االختالف������ات املتعلقة بالتجربة، واالهتمام، والقيم������ة، والرؤية هائلة، 
فس������تنهار القاعدة املش������تركة التي ميكن م������ن خاللها للقانون أن يفّس������ر، 
ويفّص������ل، ويطّبق. وحيثما تبلغ احلاجة إل������ى القانون أقصاها - في وجود 

تباعد جذري بني التجربة والرؤية - تكون فعاليته في أدنى مستوياتها.
ومن الناحية األخرى، ال ميكن للثقة أن تس������تغني بسهولة عن الروابط 
املُقّرة - في احلقيقة أو في اخليال - بالدّم. وعندما تس������تغني عنها، فمن 
املرجح أن تكون هذه هي الثقة املنخفضة املطلوبة، على س������بيل املثال، من 
قبل الش������كل التقليدي القتصاد الس������وق - وهو ش������كل مبّسط للتعاون بني 
الغرباء - وليس������ت الثقة العالية، املطلوبة كخلفية ألكثر املمارسات تقدما، 

واملتمثلة في التعاون والتجريبية التعاونية.
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ولذلك يجب أن يضاف ش������يء ما إلى حك������م القانون وإلى الثقة الدنيا. 
وه������ذا العنصر الثالث هو التقس������يم االجتماعي للعم������ل، الذي يزّوده نظام 
تراتبي من الطبقات أو الطوائف. وال يكفي أن تس������تحضر احلقائق العنيفة 
س������ة. هناك  رة وُمقدِّ ملجتم������ع الطبقات؛ بل يج������ب أن تغلّف في أفكار ُمطهِّ
مفهوم واس������ع االنتشار مفاده أّن املجتمع يقّس������م طبيعيا وفقا للطبقات أو 
املراتب، والتي تتش������ّكل بفعل توزيع األقدار االجتماعية واألهليات الفردية 
عند الوالدة. وهذا االعتقاد، الشائع بني الشعوب الهندو - أوروبية القدمية، 
بوجود تقس������يم طبيع������ي للمجتمع إلى ثالث مجموعات رئيس������ية - واحدة 
منوطة باالس������ترضاء واإلرش������اد، والثانية بالقتال واحلكم، والثالثة بالعمل 

واإلنتاج - هو املثال التاريخي األكثر أهمية على مثل هذا املفهوم.
يجب تزويد تفسير لسبب وجوب تقّبل احلدث الظاهر للوالدة في طبقة 
اجتماعي������ة معين������ة، بامتيازاتها أو أوجه قصوره������ا املوروثة، وملاذا يجب أن 
يُنظر إليه على أنه يش������ير ضمنا إلى توزيع طبيعي للمواهب الالزمة لعمل 
كّل من الطبقات االجتماعية. وعلى سبيل املثال، فإن موقع كّل شخص في 
مثل تراتبية الوالدة هذه قد يتحّدد بواسطة ما حققه كّل منهم، أو فشل في 

حتقيقه، خالل حياة سابقة.
إن التراتبية اخلارجية للطوائف والطبقات تدعم، وبالتالي تستمد العون 
من  ترتيب داخل������ي للعواطف: التنظيم الصحيح للمل������كات املختلفة للروح 
اإلنس������انية، مع هيمنة املنطق على الصراع، حيث يس������تمد الصراع طاقته 
من الش������هوة والقوة اجلس������مانية، أما التنافر االجتماعي واخللل األخالقي 

فيتغذيان أحدهما على اآلخر.
إن الط������رق املختلف������ة التي فيها القان������ون، والثقة، وتقس������يم العمل 
املرتبط بالطبقات ميكن، ويج������ب، أن تكون مترابطة، مقابل اخللفيتني 
الس������رمديتني لإلك������راه واحل������ّب، توّلد الذخي������رة املألوفة للمش������كالت 
واملواقف في تاريخ األفكار السياسية في جميع أنحاء العالم. وجميعها 
تبدو مش������ابهة، في طبيعة، ولكن ليس ف������ي محتوى، تاريخ امليتافيزيقا: 
مجموعة صغيرة من املخ������اوف واألفكار املُعاد توحيدها إلى ما النهاية 

مع اختالفات بسيطة. 
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وه������ي تبدو على هذا النحو فقط حتى يتغّير كّل ش������يء. وما يغّير كّل 
ش������يء في التاريخ العاملي للفكر السياس������ي هما تط������ّوران مرتبطان: وكّل 
منهم������ا، في الوقت نفس������ه، هو تغّير في أفكارن������ا االجتماعية وحتّول في 

الترتيبات العملية للمجتمع.
إن التطّور األول الذي يغّير كّل شيء هو الزعزعة البعيدة عن الكمال 
والناقصة لفك������رة مجتمع الطبقات: أي وجود تقس������يم اجتماعي تراتبي 
للعمل، أقّرته الضرورة الطبيعية، إن لم يكن من قبل س������لطة مقّدسة، بيد 
أن االختالف������ات بيننا، على أي حال، تفش������ل في امل������رور بجميع املراحل، 
فالتنظيم الطبقي للمجتمع - والذي، في ش������كله املعاصر املوّهن، ال يزال 
يُكّرر بواس������طة االنتقال الوراثي لألفضليات االقتصادية أو التعليمية من 
خ������الل العائلة - لي������س، وفقا للفكرة اجلديدة، حقيق������ة طبيعية أو ثابتة. 
ويعتم������د محت������واه ف������ي أّي زمان كان وف������ي أّي مكان بعين������ه، على طبيعة 

املؤسسات الراسخة واملعتقدات السائدة.
إن االختالف������ات الهائلة في حجم وكذلك في اّتاه املواهب بني األفراد 
يجب أال تتجاوز االعتراف بإنسانيتنا املشتركة وبواجب االحترام املتساوي 
الذي يؤدي إليه هذا االعتراف. علينا أال ننكر أو نقمع، عن طريق الفش������ل 
ف������ي تقدمي الدعم املادي أو التش������جيع األخالقي، املذهب األساس������ي ألي 
حضارة دميوقراطية: أن الرجال العاديني والنساء العاديات ميكنهم االرتقاء 
بأنفس������هم وأن يغّيروا العالم. وعن طريق حتس������ني ممارس������اتهم التعاونية 
وتهيز أنفس������هم بأفكار وماكينات أكثر قّوة وكذلك مبمارسات ومؤسسات 
أفضل، ميكن للناس العاديني أن يجعلوا املشاكل الهائلة تستسلم للتأثيرات 
التراكمية للحلول الصغيرة. ميثل هذا اإلبداع مظهرا بس������يطا من مظاهر 
قدرتن������ا على فعل أكثر مم������ا ميكن للتنظيم احلالي للمجتم������ع والثقافة أن 

يتحّمله بسهولة.
أما التطّور الثاني الذي يغّير كّل ش������يء، فهو توّس������ع هائل ومفاجئ في 
الذخيرة املفترضة لإلمكانيات املؤسس������اتية ف������ي املجاالت املختلفة للحياة 
االجتماعي������ة. إن مقتضيات فكرة أن املجتمع يفتقر إلى أّي ش������كل طبيعي 
تتخ������ذ بُعده������ا الكامل عندما نبدأ بتخليص أنفس������نا م������ن أوهام الضرورة 
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اخلاطئة: أخط������اء النظرية االجتماعية األوروبية الكالس������يكية - بفكرتها 
املمّيزة لوجود سلس������لة تطوري������ة مقّدرة لألنظمة املؤسس������اتية غير القابلة 
 rationalizing للتجزئة - والعلوم االجتماعية املعاصرة - بتتفيهها املعقلن

trivialization لالنقطاع البنيوي في التاريخ.
إن مصاحلنا، ومثلنا العليا، وهوّياتنا تبقى رهينة املمارسات واملؤسسات 
التي نقبل بها كتحقيق عملي لها. وعن طريق التالعب احملّفز واملوّجه بهذه 
الترتيب������ات، نحن جُنبر أنفس������نا على مراجعة فهمنا لتل������ك املصالح، واملثل 
العليا، والهوّيات. ونحن نقوم في الوقت نفس������ه بتنوير وتسريع الديالكتيك 

بني إصالح املجتمع ومراجعة معتقداتنا حول أنفسنا.
إن االقتناع بأن االنقسام الطبقي يفشل في املرور بجميع املراحل يتحد 
بصورة جذرية مع تضخم التخّيل املؤسس������اتي لتوس������يع إحساسنا بالبدائل. 
ومن بني نتائج هذا التقدم املفاجئ، جند القدرة على تطوير الشروط األربعة 
الرئيس������ية لألش������كال األكثر تطورا من التجريبية التعاوني������ة، وبالتالي فإّن 
النتيجة تتمثل أيضا ف������ي تخفيف التداخل بني احلتميتني الكبيرتني للتقّدم 

العملي في احلياة االجتماعية واالقتصادية - وهما التعاون واإلبداع.
إّن الش������رط األول هو تطوير الهبات االقتصادية والتعليمية احملّس������نة 
للمقدرة. وتتشكل هذه الهبات بالترتيبات التي - برغم أّنها تسحب شيئا من 
جدول أعمال السياس������ة القصيرة األمد - تعّرف على أنها حقوق أساسية، 
والتي تصلّب الفضاء االجتماعي واالقتصادي احمليط بصورة طفيفة فقط. 
أما الشرط الثاني فهو تدمير أوجه عدم املساواة املتحّصنة واملتطّرفة فيما 
يتعلق بالفرص، باإلضافة إلى رفض االلتزام باملساواة الصارمة في املوارد 
والظروف. ويتمثل الش������رط الثالث في انتش������ار دافع تريبي عبر كّل من 
املجتمع والثقافة، وهو دافع تغّذيه املدرسة، أما الشرط الرابع فهو تفضيل 
اخلطابات واملمارس������ات التي تعل التغيير داخليا في احلياة االجتماعية، 

مما يقلّل اعتماد التحّول على األزمة.
ت������زّود كّل هذه الش������روط بدوره������ا فرصا للتجريب مع املؤسس������ات، 
واملمارسات، والطرق. وليس منها ما ميتلك تعبيرا مؤسساتيا غير خالفي 
وواضحا، وهي تقوم  بتقوية ممارس������ات التجريبية، سواء بصورة مباشرة 
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أو غير مباش������رة. وه������ي تفعل ذلك بصورة مباش������رة بتخفيف قبضة أي 
مخطوطة مغلقة حول أشكال االرتباط، كما تفعل ذلك بشكل غير مباشر 
بجعل األمر أق������رب احتماال، فيما يتعلق بتعاملن������ا بعضنا مع بعض، ألن 
يتمكن الغرباء من تاوز الثقة املنخفضة التي يتطلّبها الش������كل التقليدي 
من اقتصاد الس������وق إلى الثقة العالية التي تتطلبها املمارسات التعاونية 

األكثر خصبا.
إن الت������زاوج ب������ني فكرة أن التقس������يم الطبقي يفش������ل في مّس أس������س 
إنسانيتنا باكتشاف االرتياب املؤسس������اتي في مصاحلنا ومثلنا العليا، وفي 
احلقيقة للمثل األعل������ى للمجتمع ذاته، ينهي الالزمات refrains الالنهائية 
للفكر السياس������ي. إن القانون والعقد، باعتبارهما النقطة املتوّسطة املمكنة 
التحقي������ق واألبرد بني النهايتني الدافئتني املس������تحيلتني للتنظيم القس������ري 
واالرتباط الش������هواني يصبحان اآلن، ببس������اطة، ذلك الفضاء املفتوح وغير 

احملّدد املعالم، والذي ميكن فيه تعجيل إعادة اختراع احلياة االجتماعية.
وقد وقع تغّير مماثل، وألس������باب مش������ابهة، في التاريخ العاملي للنظرية 
األخالقي������ة. وال ميكن ألح������د أن يخّمن م������ن تواريخ الفلس������فة التي كتبها 
األس������اتذة ما كان عليه في احلقيقة اخلّط الرئيس������ي للتقس������يم في تطّور 
الفك������ر األخالقي. بوس������عك أن تفترض من قراءة رواياته������م أنه كان هناك 
بعض التباين الرفيع املس������توى في املقاربات: على س������بيل املثال، ما إن كان 
يتعني أن تكون املخاوف اجلوهرية للُحكم األخالقي الس������عي وراء امللذات، 
والبحث عن السعادة، والوصول إلى الفضيلة، أو االمتثال للقواعد الكونية. 
وعلى أي حال، فبمجرد أن نبدأ بفحص هذه التباينات املفترضة من كثب، 

سنكتشف أّنها تبدأ باالنهيار بعضها على بعض.
وبعد ذلك، سنكتش������ف ضعفا أكثر أساسية لوجهة النظر هذه، والذي 
يتعل������ق مبا هو مه������ّدد بالضياع في تاريخ الفلس������فة األخالقية. ميكننا أن 
نفّس������ر أّي رؤية بعينها ملا يتعني علينا أن نفعله باحلياة اإلنس������انية إلى أّي 
من، أو كل، هذه املفردات األخالقية املتنافرة ظاهريا. لن تكون الرس������الة 
هي نفس������ها متاما في كّل هذه التفس������يرات؛ كما أنه������ا لن تكون، على أي 

حال، واضحة االختالف.
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إن السؤالني املتداخلني اللذين يبّزان كّل األسئلة األخرى في التاريخ 
العامل������ي للفكر األخالقي هما: ماذا يجب علّي أن أفعل بحياتي؟ وكيف 
يج������ب أن أعيش؟ إلى احلّد الذي قامت به مراس������يم املجتمع والثقافة 
بجع������ل اختي���ار احل��ي������اة قدرا محتوما، فقد مت حجب الس������ؤال الثاني 

داخل األول.
لقد اتخذت اإلجابة عن هذين الس������ؤالني اّتاهني رئيسيني: ابتعد عن 
املش������اكل وابحث عن املش������اكل، الصفاء أو التعّرضية. في تاريخ الفلس������فة 
األخالقية، كانت أسباب اتخاذ االّتاه األول تبدو ُمربكة حتى فترة قريبة. 
وبرغم أن بعض املعلمني الدينيني بدأوا يش������جعون على أخذ االّتاه الثاني 
قبل أكثر من ألفي س������نة، فلم حتقق نبوءتهم س������لطتها املدهشة احلالية إال 
في القرون القليلة املاضية. وقد فعلت ذلك بواسطة ما يجب أن يُعّد الثورة 

األخالقية األعظم في التاريخ العاملي.
عند مواجهة الش������روط الثابتة للوجود اإلنساني، مع زحفه السريع نحو 
االنحالل في وسط فقدان املغزى، تتمثل اإلجابة األولى في: دعونا نتمالْك 
أنفس������نا، دعونا نلِق بتعويذة سحرية على أنفس������نا، والتي ميكنها أن تلب 
لنا الصفاء، دعونا نفصل أنفس������نا عن الكفاح العقيم في عالم من املظاهر 

املبهمة واإلجنازات الواهية.
قد يب������دو أّن مبدأ الطبيعة الثانوية للتغيي������ر واالختالف، والفكرة ذات 
الصلة واملتعلقة بوحدة الوجود احلقيقي - أي الفلس������فة الدائمة - تعرض 
اخللفي������ة امليتافيزيقية األكثر إقناع������ا خللق الصفاء. وعلى الرغم من هذا، 
فكّل املواقف املتواترة الرئيس������ية حول عالقة الوجود باملظهر - ليس فقط 
رت خلدمة هذا اخُللُق  ذلك الذي ينكر حقيقة التغيير واالختالف - قد ُسخِّ

من رباطة اجلأش.
ميكننا أن نرى القدر نفسه باألخذ بعني االعتبار العصر الذي كانت فيه 
العالقة بني هذه اخليارات امليتافيزيقية والبدائل األخالقية شفافة للغاية: 
أي الفت������رة الهيلينيس������تية. وقبل ذلك الزمن، دمج أرس������طو بني دفاعه عن 
االستس������الم التأّملي في أثناء قيام التجربة بجعل اإلنس������ان أقرب ما يكون 

من الله وبني حملته لتبرئة عالم املظاهر.
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علينا أن نرتبط بالناس اآلخرين بطريقة تؤّكد قلقنا اجلوهري مع وضع 
حد للرغبة العقيمة واملتململة. في أغلب األحيان، متثلت طريقة عمل ذلك 
في االتفاق على ممارسة للمسؤولية املتبادلة، واعتراف املرء بواجباته تاه 
اآلخري������ن، وفقا لطبيعة العالقة، كما هي محّددة من قبل املجتمع. وحينئذ 
سيكون وضع اإلحس������ان املنفصل والبعيد هو األكثر مرغوبية، ومن املمكن 
تشريب هذا املوقف باحلّب. وعلى أي حال، فذلك لن يكون احلّب باعتباره 
القب������ول والتخّيل املطلق للش������خص اآلخر، وال باعتب������اره مطلوبية مثل هذا 
القبول والتخّيل، مع كّل األخطار التي تنتج عنه من الرفض، وس������وء الفهم، 
واألس������ى احملّطم للقلوب. بل س������يكون احلّب في صورة إشفاق، مُينح بقدر 

اإلمكان من بعيد أو من عٍل.
يتغّي������ر كّل ه������ذا عندما يقع في التاريخ األخالقي للبش������رية حدث غير 
ملموس وفريد في الوقت نفسه: رؤية أخرى للحياة اإلنسانية واحتماالتها. 
إن اجله������د املبذول للتوفيق بني حاجتنا إلى اآلخر وخوفنا من اخلطر الذي 
نضع فيه بعضنا بعضا قد تغّير اآلن بفعل تبّصر جديد بالعالقة بني الروح 
والبنية. نحن نُدرك أنفسنا ككائنات متجاوزة للبنى ونتطلّب أكثر من املسافة 
املتوّسطة بعضنا من بعض . فعالقاتنا موبوءة - أو متسامية - بفعل الطلب 

غير احملدود على الالمحدود.
لم يعد الهدف يتمثل في رباطة اجلأش، بل في أن نعيش حياة أكبر، 
ألنفس������نا ولآلخرين. ولتحقيق ه������ذه الغاية، علينا أن نغّي������ر العالم - أو 
عل������ى األقل، نغير جزءا من عاملنا املباش������ر - من أجل أن نغّير أنفس������نا 
إل������ى األفضل. علينا أن نبحث عن املش������اكل. علينا أن نكون متعقلني مبا 
يتعلق باألش������ياء الصغيرة، لك������ي نكون متهّورين بص������ورة أفضل في تلك 
الكبي������رة. إن اخلير ال������ذي جننيه من مثل هذه التضحي������ات واملغامرات، 
ومن تفضيل الرصاص على الذهب، ال يقدر بثمن: احلياة ذاتها، والقدرة 
على مواصلة العيش والهروب من الوفيات الصغيرة املتعددة حتى منوت 
مرة واحدة. إنه العيش بصورة أكثر اكتماال باعتبارنا الالنهائي املسجون 
داخل املتناهي، وهو أن نبدأ مهمة تأليهنا من دون إنكار الظروف التي ال 

ميكن تغييرها لوجودنا.
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وفي الطريق، ومع بدء التفكير األخالقي لإلنس������انية بالتحّرك في هذا 
االّت������اه، ومن أجل التخلي عن املثال املتعل������ق بصفاء خالد وغير ذي حياة 
������م، املتعلقة باحلتمية املطلقة  في الوقت نفس������ه، تيء حلظة االلتزام املعمِّ
لكانط. وهي حركة باتاه الش������خص اآلخر، لكن حت������ت احلجاب املُباعد 
للقانون األخالقي، مع خوف املمروق )٭( من اآلخرين وخوف الناس������ك من 
اجلس������د ورغباته، كما لو أّن روحا متجّسدة تقرأ من كتاب للقواعد وتلبس 

قميصا حتتيا.
إن تقّب������ل الضعف الش������خصي والكفاح من أجل التح������ّول العاملي )مهما 
كان صغر ذلك اجلزء م������ن العالم الذي تغّير بهذه الطريقة( بغرض حتويل 
ال������ذات، والكفاح من أجل حتويل ال������ذات بغرض حتويل العالم، يصبح املثل 
مة للحياة. ولطريقة التفكير هذه جذران اثنان. ومبرور الوقت،  العليا املنظِّ
يتشابك هذان اجلذران أحدهما مع اآلخر. يكمن أحد اجلذرين في تاريخ 
أفكارن������ا األخالقية، يُقاطعه ويعيد توجيهه اإللهام النبوئي والثورة الدينية. 
ويكمن اجلذر اآلخر في تقّدم الدميوقراطية، وفي التخفيف التالي لقبضة 
أّي مخطط راس������خ للتقسيم والتراتبية االجتماعيني على ما نتوّقعه ونطلبه 

بعضنا من بعض.
إن اختراق������ا يحمل رس������الة تتعلق بالقيم������ة الكونية لإلنس������انية، مثل 
الرس������الة التي تنقلها إعادة توجيه التاريخ العاملي هذه في الفكر السياسي 
واألخالق������ي، ال ميكنه أن ميّثل االمتالك املمّي������ز ألّي حضارة أو أّي زمن. 
وإذا لم يكن في احلقيقة من املمكن أن نُس������جن بصورة كاملة من قبل أي 
مجتمع أو ثقافة، فال بد أن مثل هذه الرس������الة كانت متوّقعة في التيارات 
املعاكس������ة حتى لتلك األزمان واحلاالت التي تبدو أكثرها غرابة أو عدائية 
بالنسبة إليها. وبعد فترة طويلة من النزاعات الناتة عن انتشار الرسالة، 
س������ينظر العلماء إلى الوراء ويقولون، على س������بيل املثال: انظروا، لقد كان 
مفّك������رو الصني في عصر م������ا قبل اإلمبراطورية يش������اركوننا في مخاوف 
مش������ابهة، كما طرحوا مقترحات مماثلة. وفي احلقيقة، إذا كانت احلقيقة 
)٭( Hypochondriac: املمروق: املصاب باملُراق، وهو وس������واس املرض، أو توس������وس املرء على 

صّحته ]املترجم[.
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التي تكشفت تباعا عميقة وقوية، البّد أن الناس قد تعرفوا عليها - بشكل 
مبهم فقط في كثير من األحيان، ولكن أحيانا بصورة أكثر وضوحا - دائما 

وفي كل مكان.
وم������ع ذلك فإذا كان الزم������ن، والتغيير، واالختالف ه������ي أمور حقيقية، 
وإذا كان التاري������خ بنف������س درجة اخلطورة واألهمية الت������ي يبدو عليها، فإن 
اكتشاف ونش������ر هذه الرسالة العاملية البّد أنه واقع في شرك اخلصوصّية 
املخزي������ة للتجرب������ة التاريخية: يحملها وكالء معّينون، ف������ي مواقف محّددة، 
خالل تارب الصراع والتحّول التي حّولت تيارا معاكسا متقلبا إلى مذهب 
منتص������ر. أما اخلصوصّية املفقودة من الرس������الة فتعود ف������ي معظمها إلى 

احلبكة الروائية.
علينا أن نحذر فقط من أن تفاصيل هذه احلبكة - أي مرورها عبر أمم، 
وثقافات، وطبقات معّينة، وأفراد بعينهم - ال تلّوث كونية الرس������الة. وهذه 
احلبك������ة، املفعمة باملفاجأة، واحلوادث، واالنقالبات املتناقضة، تذّكرنا بأن 
الروح املتجّسدة يجب أن تتحّمل كّل ثقل عالم من التفاصيل - مبا في ذلك 
وزن القّوة املهيبة وتلك اخلاصة مبقاومتها. من ذا الذي سيس������مع احلقيقة 

من الفاحت أو يتقبل احلكمة من أولئك الذين يرفضون منح االعتراف؟
هن������اك، على أي ح������ال، حقيقة تتعلّ������ق بحميمية بالتبص������رات املنقولة 
به������ذا التغيير في اّتاه الفكر السياس������ي واألخالق������ي مفادها أن تقاليدنا 
وحضاراتن������ا ل������ن تدوما إلى األبد. وبرغم أّنها تس������اعد في جعلنا من نحن 
عليه، فنحن، في النهاية، لس������نا إياهم، ول������و ملجرد أنها تقّيدنا في النهاية، 
وأننا نتجاوزها في نهاية املطاف. في املنافس������ة العاملية واحملاكاة املتعلقني 
بالزم������ن احلاضر، تخضع الثقافات الوطنية املتمّي������زة للخلط والتفريغ من 
محتواها. وفي صراع الثقافات، فإن تضاؤل االختالف الفعلي يثير بدرجة 
أكب������ر تل������ك اإلرادة الغاضبة لالخت������الف. وعند تفريغها م������ن محتواها، ال 
ميكن أن تكون الثقافات الوطنية موضوعات للمس������اومة شبه املتعّمدة، كما 
كانت عندما عاش������ت كطرق مفّصلة ومألوفة للحياة. هناك القليل فالقليل 
للمساومة عليه، بل مجرد توكيد لالختالف النابع من اإلرادة، الذي أصبح 

أكثر سّمية بسبب حرمانه من احملتوى امللموس.
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لكن احلّل، على أي حال، ليس احملافظة على هذه التقاليد واحلضارات 
كمستحثات محفوظة حتت زجاج؛ بل هو استبدال خياالت اإلرادة اجلماعية 
لالختالف باملؤسسات واملمارسات التي تقّوي املقدرة اجلماعية على خلق 
اختالفات حقيقية: األشكال املتمّيزة للحياة، املُدركة عبر النظم املؤسساتية 
املختلفة. إنه إعادة تفسير دور األمم في عالم من الدميوقراطيات كضرب 
من التخصص األخالقي ضمن اإلنس������انية: تطوي������ر قدراتنا في اّتاهات 
مختلف������ة وحتقي������ق مجتم������ع دميوقراطي بواس������طة مجموع������ات بديلة من 
الترتيب������ات، وهو االمتثال لقانون الروح، والذي ال ميكننا مبوجبه أن منتلك 

سوى ما نُعيد اختراعه، وال نعيد اختراع سوى ما نتخلى عنه.
إن توليفة التغيرين األخالقي والسياسي تكسر القالب املتعلق بالتاريخ 
العاملي للفلسفة، وهذان التغيران، عند اجتماعهما معا، يهجران امليتافيزيقيا 
إل������ى روتيناتهما، املعّدلة بالكاد بفعل االكتش������افات العلمية. لكّنهما يغّيران 

أفكارنا حول أنفسنا إلى األبد.
ما االس������تنتاج الذي ميكننا اس������تخالصه من هذا البحث في الش������بكة 
العاملية للفلسفة؟ إنه يتمثل في أننا ال نستطيع أن نصبح الله، لكن بوسعنا 

أن نصير أكثر ربانية.
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املؤلف في سطور

د. روبرتو مانغابيرا أونغر
* ولد في العام 1947 في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، ألب أمريكي - أملاني 

وأم برازيلية.
* حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد األمريكية.

* انضم إلى هيئة التدري������س في جامعة هارفارد اعتبارا من العام 1970، 
وأصبح أس������تاذا للقانون فيها منذ العام 1976، فكان واحدا من أصغر 

األساتذة الذين ُعينوا في هذه اجلامعة.
* من أهم املنظرين االجتماعيني املعاصرين.

* ناش������ط في احلياة السياس������ية لبلده البرازيل، وكذلك في ش������ؤون أمريكا 
الالتينية.

* عم������ل بني العام������ني 2007 و2009 وزيرا للش������ؤون االس������تراتيجية في 
احلكومة البرازيلية، قبل أن يعود في يونيو العام 2009 ملمارس������ة عمله 

في جامعة هارفارد.
* له العديد من املؤلفات باللغات اإلجنليزية والبرتغالية واإلسبانية.

* انتخب عضوا في األكادميية األمريكية للعلوم والفنون في العام 2004.

املترجم في سطور

د.إيهاب عبدالرحيم محمد
* ولد في جمهورية مصر العربية في العام 1965.

* تخرج في كلية الطب، جامعة أس������يوط )مصر(، مبرتب���ة الش����������رف، ف���ي 
العام 1988.

* حص�������ل على دبل���������وم ع�����ال ف���ي الترجمة من كلي������ة كامب���ردج )لندن، 
اململكة املتحدة(.

* حصل على دبلوم عال في التوعية الصحية وماجستير في اإلعالم الصحي 
من جامعة كيرتن )أستراليا(.
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* احملرر املؤس������س ملجلة »تعريب الطب« في الع������ام 1997، ومحررها حتى 
العام 2007.

* يعم������ل حالي������ا كاتبا علميا مس������تقال في العديد من املطبوع������ات في كندا 
والواليات املتحدة.

* شارك في تأليف ثالثة كتب هي: »ثورات في الطب والعلوم« )كتاب العربي، 
العدد 36 - 1999(، و»الثقافة العلمية واستش������راف املس������تقبل العربي« 
)كت������اب العربي، الع������دد 67 - 2007(، و»دليل اإلعالمي العلمي العربي« 

)الرابطة العربية لإلعالميني العلميني، مصر، 2008(. 
* له من الكتب املترجمة: »كيف منوت؟« )شركة املكتبات الكويتية - 1997(، 
»البحث عن حياة على املريخ« )سلسلة عالم املعرفة، العدد 288، املجلس 
الوطني للثقاف������ة والفنون واآلداب، الكوي������ت، 2002(، »الطاقة للجميع« 
)سلس������لة عالم املعرفة، الع������دد 321، املجلس الوطن������ي للثقافة والفنون 
واآلداب، الكويت، 2005(، »نحو شركات خضراء« )سلسلة عالم املعرفة، 
الع������دد 329، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 2006(، 
»العوملة والثقافة« )سلس������لة عالم املعرفة، الع������دد 354، املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 2007(.
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سلسلة عـالـَم املعرفة

»عالم املعرفة« سلس������لة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل ش������هر ميالدي 
ع������ن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر 

العدد األول منها في شهر يناير العام 1978.
تهدف هذه السلس������لة إلى تزويد القارئ مبادة جيدة من الثقافة تغطي 
جمي������ع فروع املعرفة، وكذلك ربط������ه بأحدث التي������ارات الفكرية والثقافية 

املعاصرة. ومن املوضوعات التي تعاجلها تأليفا وترجمة:
1 - الدراس������ات اإلنسانية: تاريخ � فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات 

احلضارية - تاريخ األفكار.
2 - العل������وم االجتماعي������ة: اجتماع - اقتصاد - سياس������ة - علم نفس - 

جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات.
3 - ال�دراس��������ات األدبي�ة واللغوي�������ة : األدب الع�رب�ي - اآلداب العاملي�ة - 

عل�م اللغة.
4 - الدراس������ات الفنية: علم اجلمال وفلسفة الفن - املسرح - املوسيقى 

- الفنون التشكيلية والفنون الشعبية.
 5 - الدراس��������ات العلمية: تاري��خ العل���م وفلس�����������فته، تبس������يط العل��وم 
الطبي���عي������ة )في��زياء، كيم��ي������اء، علم احل��ياة، فل������ك( � الرياض��يات 
التطبي��قية )م������ع االهت��مام باجل��وانب اإلنس������انية له��������ذه الع��لوم(، 

والدراسات التكنولوجية.
أما بالنسبة إلى نشر األعمال اإلبداعية � املترجمة أو املؤلفة � من شعر 
وقصة ومس������رحية، وكذلك األعمال املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا 

أمر غير وارد في الوقت احلالي.
وحترص سلس������لة »عالم املعرفة« عل������ى أن تك��ون األعم�������ال املترج��مة 

حديثة النشر.
وترح������ب السلس������لة باقتراح������ات التألي������ف والترجم������ة املقدمة من 
املتخصص������ني، عل������ى أال يزي������د حجمها عل������ى 350 صفحة م������ن القطع 
املتوس������ط، وأن تك������ون مصحوبة بنب������ذة وافية عن الكت������اب وموضوعاته 
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وأهميت������ه ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترس������ل نس������خة مصورة من 
الكتاب بلغته األصلي������ة، كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك 
يجب أن تدّون أرقام صفحات الكتاب األصلي املقابلة للنص املترجم على 
جانب الصفحة املترجمة، والسلس������لة ال ميكنها النظر في أي ترجمة ما 
لم تكن مستوفية لهذا الش������رط. واملجلس غير ملزم بإعادة املخطوطات 
والكتب األجنبية في حالة االعتذار عن عدم نشرها. وفي جميع احلاالت 
ينبغي إرفاق س������يرة ذاتية ملقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيس������ية عن 

نشاطه العلمي السابق.
وف������ي حال املوافقة والتعاقد على املوضوع �� املؤلف أو املترجم �� تصرف 
مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمس������مائة دينار كويتي، وللمترجم مكافأة 
مبعدل عش������رين فلس������ا عن الكلم������ة الواحدة في الن������ص األجنبي، أو ألف 
ومائتي دينار أيهما أكثر )وبحد أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي(، 
باإلضافة إلى مائة وخمس������ني دين������ارا كويتيا مقابل تق������دمي املخ�طوط����ة �� 

املؤلف��ة واملترجم��ة �� من نسختني مطبوعت�ني.

al moalif (295-304).indd   298 10/31/11   12:26 PM



299

على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات املجلس التي نشرت
بدءا من سبتمبر 1991، أن يطلبوها من املوزعني املعتمدين في البلدان العربية:

الكويت:
شركة املجموعة الكويتية للنشر والتوزيع

الشويخ - املنطقة التجارية احلرة - شارع 
املوفنبيك - مبنى D14  - الدور األول

ص. ب 29126 - الرمز البريدي 13150
ت: 24613535 -  فاكس 24613536

اإلمارات:
شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع

دبي، ت: 97142666115 - فاكس: 2666126
ص. ب 60499 دبي

السعودية:
الشركة السعودية للتوزيع

اإلدارة العامة - شارع امللك فهد )الستني سابقا( 
- ص. ب 13195 - جدة 21493 ت 6530909 - 

فاكس 6533191
سورية:

املؤسسة العربية السورية لتوزيع املطبوعات
سورية - دمشق ص. ب 12035 )9631(

ت 2127797 �� فاكس 2122532
مصر:

دار األخبار
6 ش الصحافة ��� اجلالء �� القاهرة

ت 0020225806400 - فاكس 0020225782632
املغرب:

الشركة العربية األفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة )سبريس(

 70 زنقة سجلماسة الدار البيضاء
ت 22249200 �� فاكس 22249214 )212(

تونس:
الشركة التونسية للصحافة - تونس - ص. ب 4422

ت 322499 �� فاكس 323004 )21671(
لبنان:

شركة الشرق األوسط للتوزيع
ص. ب 11/6400 بيروت 11001/2220
ت 487999 �� فاكس 488882 )9611(

اليمن:
القائد للتوزيع والنشر - ص. ب 3084

األردن:
وكالة التوزيع األردنية

عمان ص. ب 375 عمان - 11118
ت  5358855 �� فاكس 5337733 )9626(

البحرين:
مؤسسة الهالل لتوزيع الصحف
ص. ب 224/ املنامة - البحرين

ت 294000 - فاكس 290580 )973(
ُعمان:

املتحدة خلدمة وسائل اإلعالم
مسقط ص. ب 3305 - روي

الرمز البريدي 112
ت 700896 و788344   �� فاكس 706512

قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع

الدوحة ص. ب 3488 - قطر
ت 4661695  �� فاكس )974( 4661865

فلسطني:
وكالة الشرق األوسط للتوزيع

القدس/ شارع صالح الدين 19 - ص. ب 
19098 ت 2343954 - فاكس 2343955

السودان:
مركز الدراسات السودانية

اخلرطوم ص. ب 1441 �� ت 488631 )24911(
فاكس 362159 )24913(

نيويورك:
MEDIA MARKETING RESEARCHING

 25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY
NY - 11101 TEL: 4725488 FAX: 1718 - 4725493

لندن:
UNIVERSAL PRESS & MARKETING LIMITED

POWER ROAD. LONDON W 4SPY.
TEL: 020 8742 3344 - FAX: 2081421280
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تنويـــــه
لالط������الع على قائم������ة كتب السلس������لة انظر عدد 
ديس������مبر )كانون األول( من كل س������نة، حيث توجد 
قائمة كاملة بأس������ماء الكتب املنشورة في السلسلة 

منذ يناير 1978.
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البيان
سلسلة

عالم املعرفة
الثقافة 
العاملية

عالم
الفكر

إبداعات 
عاملية

جريدة 
الفنون

دوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.ك

2512122012مؤسسات داخل الكويت

1566108أفراد داخل الكويت

3016162436مؤسسات دول اخلليج العربي

17881224أفراد دول اخلليج العربي

100504010048مؤسسات خارج الوطن العربي

5025205036 أفراد خارج الوطن العربي

5030205036مؤسسات في الوطن العربي

2515102524أفراد في الوطن العربي

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك  جتديد اشتراك 

قسيمة اشتراك في إصدارات
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

تسدد االشتراكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك احملول عليه املبلغ

في الكويت، ويرسل إلينا بالبريد املسجل.

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100

دولة الكويت
بدالة: 22416006 )00965( - داخلي: 196/ 195/ 194/ 153/193/ 152

االسم:
العنوان:

مدة االشتراك:اسم املطبوعة:
نقدا / شيك رقم:املبلغ املرسل:

التاريخ:       /     /     20مالتوقيع:
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